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Abstrakt
Diplomová práce zkoumá možnost komunikace osobního počítače s mikrokontrolérem Atmel 

AVR vybaveným USB rozhraním v prostředí operačního systému Microsoft Windows s využitím 
knihovny LibUSB. 

V teoretické  části  jsou  popsány  vlastnosti  a  specifika  USB  sběrnice,  jejichž  znalost  
je předpokladem pro pochopení  principu komunikace po  této sběrnici.  Dále  se  tato  část  zabývá 
popisem  základních  vlastností  mikrokonktrolérů  Atmel  AVR  a  možnostmi  knihoven  LibUSB. 
Praktická  část  obsahuje  postup  při  tvorbě  softwarového  vybavení  jak  pro  mikrokontrolér,  tak 
pro hostitelský  osobní  počítač  s  operačním  systémem  Microsoft  Windows,  k  němuž 
je mikrokontrolér  připojen.  Na  závěr  byla  otestována  spolehlivost  přenosu  dat  mezi  počítačem 
a mikrokontrolérem a změřena maximální přenosová rychlost.

Klíčová slova
USB – univerzální sériová sběrnice, LibUSB, Atmel AVR, mikrokontrolér, USB přenos, USB 

deskriptor, USB koncový bod

Abstract
This master thesis researches the possibility of communication between personal computer 

and  microcontroller  Atmel  AVR  equipped  with  USB  interface  under  the  Microsoft  Windows 
operating system with LibUSB library application.

In  the  theoretical  part  it  is  described  properties  and  specification  of  USB  bus,  which 
knowledge is premise for understanding of communication trough this bus. Further this part deals  
with the basic properties of microcontrollers Atmel AVR description and the possibilities of LibUSB 
libraries. The practical part contains description of process while software equipment developing 
both  for  microcontroller  and  host  PC  with  Microsoft  Windows  operating  system,  which 
is microcontroller  connected  to.  In  the  conclusion  reliability  of  data  transfer  between computer 
and microcontroller was tested and maximum transfer speed was measured.
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 1 Úvod
Mikrokontrolér (MCU1),  mikropočítač  nebo  také  jednočipový  počítač,  je  zpravidla 

integrovaný obvod, který obsahuje vše potřebné, aby mohl obsáhnout celou aplikaci, aniž by k tomu 
potřeboval  další  obvody.  Setkáme  se  s  nimi  v  mnoha  elektronických  zařízení,  která  denně 
používáme.  Bývají  kupříkladu  součástí  dálkových  ovládání  televizorů  nebo  řídících  jednotek 
automobilů.

První mikrokontroléry umožňovaly komunikaci s jiným zařízením především prostřednictvím 
sériové linky. V dnešní době se často v mikrokontrolérech objevují USB2 rozhraní, která umožňují 
provozovat  mikrokontrolér  jako  USB  zařízení  a  nebo  dokonce  i  jako  USB  hostitele.
Většina dnešních osobních počítačů disponuje několika USB porty, kdežto sériový port se z nich 
pomalu vytrácí.

Moderní  mikrokontroléry  nabízejí  široké  možnosti  využití  v  oblasti  měření  a  regulace,  
jednoduché domácí a průmyslové automatizace. Ve spojení s osobním počítačem se tento rozsah 
možností  výrazně  rozšiřuje.  PC  v  takovém  případě  slouží  jako  rozhraní  mezi  uživatelem 
a zařízením, jehož jádro je tvořeno mikrokontrolérem. Pomocí tohoto rozhraní se provádí nastavení 
parametrů tohoto zařízení  a často taky je  potřeba pomocí  osobního počítače vyhodnotit  získané 
údaje.

Pro vlastní propojení mikrokontroléru s PC se jeví USB sběrnice jako nejlepší varianta, díky 
jejímu  rozšíření  a  vysoké  přenosové  rychlosti.  K  vlastní  realizaci  propojení  mikrokontroléru 
s osobním počítačem není zpravidla zapotřebí dalších obvodů.

Cílem této diplomové práce je navrhnout obvod s mikrokontrolérem Atmel AT90USB1287 
a vytvořit sofwarové vybavení pro mikrokontrolér a osobní počítač s operačním systémem Microsoft 
Windows, které bude realizovat přenos dat po USB sběrnici.

Práce  je  rozdělena  do  dvou  částí,  kde  první  z  nich  je  věnována  teorii  a  druhá  popisuje  
praktické postupy. Hlavní náplní první části, je výtah ze specifikace standardu USB verze 2.0. Výtah 
ze specifikace byl  proveden s použitím literatury  [1] a  [2].  Popisuje princip přenosu dat  a jeho 
protokol. Teoretická část také obsahuje stručný výčet vlastností mikrokontrolérů Atmel AVR a popis 
základních vlastností knihoven pro podporu USB komunikace jak na straně MCU tak také na straně 
osobního  počítače.  V druhé  –  praktické  části  je  popsán  postup  vývoje  softwarového  vybavení 
mikrokontroléru a osobního počítače.  Na závěr jsou v ní  uveřejněny výsledky měření  přenosové 
rychlosti dosažené při přenosu dat a výsledky testu stability a spolehlivosti přenosu.

1 Microcontroller Unit.

2 Universal Serial Bus.
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 2 Teoretická část
Tato část  diplomové  práce popisuje  vlastnosti  a  standardy USB sběrnice.  Dále  se  věnuje 

vlastnostem mikrokontrolérů Atmel AVR, stručně popisuje základní vlastnosti knihoven LibUSB-0.1 
a LibUSB-1.0.

 2.1 Současná situace

V  dnešní  době  se  nejčastěji  pro  komunikaci  s  mikrokontroléry  využívá  sériová  linka. 
Mikrokontroléry mají  sériovou linku na TTL úrovních a pro její  konverzi  na RS232 je potřeba 
zvláštní  obvody.  U  dnešních  osobních  počítačů  se  zřídka  setkáváme  se  sériovými  porty,  proto 
se používají převodníky RS232 ↔ USB, tyto převodníky ovšem neumožňují plně využít potenciál 
USB sběrnice,  hlavně její  vysokou přenosovou rychlost.  Další  možností  je  integrovat  převodník 
USB ↔ RS232 přímo do obvodu s mikrokontrolérem. K tomuto účelu jsou nejčastěji využívány 
obvody firmy Future Technology Devices International [3], které také tvoří základ většiny externích 
převodníků USB ↔ RS232. Využívání těchto převodníků s sebou nese nutnost používat ovladače 
zařízení  dodané  výrobcem  obvodu,  bez  možnosti  vlastní  úpravy  a  vylepšení.  Pro  uživatelské 
aplikace se pak toto zařízení jeví jako standardní sériový port.

Kromě sériového rozhraní disponují mikrokontroléry také dalšími komunikačními rozhraními 
jako  například  I2C  nebo  CAN  bus.  S  těmito  rozhraními  se  ale  u  běžných  osobních  počítačů 
nesetkáme.  Pro  jejich  použití  je  potřeba speciální  převodník,  který  se  nejčastěji  k  PC připojuje 
pomocí USB rozhraní.

 2.2 Univerzální sériová sběrnice - USB

USB  je  standard  vydaný  organizací  USB  Implementers  Forum (USB-IF),  který  definuje 
průmyslový standard univerzální sériové sběrnice a popisuje její vlastnosti, protokol, typy přenosů,  
nakládání  s prostředky,  potřebnou  programovou  podporu,  elektrické  a  mechanické  vlastnosti 
hardwaru. Tato sběrnice umožňuje navázání komunikace mezi zařízením a hostitelským řadičem, 
kterým nejčastěji bývá osobní počítač. V poslední době se stále více častěji v roli USB hostitelského 
řadiče objevují  i  jiná elektronická zařízení  jako například:  herní  konzole,  multimediální  zařízení  
osobních automobilů, routery apod. Na rozdíl od jiných rozhraní, jakým je například RS232 nebo 
paralelní port, USB disponuje zdrojem napájení, proto zařízení připojená k USB sběrnici nemusí mít  
vlastní zdroj napájení.
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 2.2.1 Historie USB

Standard USB je vyvíjen od první poloviny devadesátých let minulého století zástupci firem 
z oblasti  hardwaru  i  softwaru  sdružených  do  organizace  USB  Implementers  Forum  (USB-IF).  
Největší  podíl  na  něm  mají  firmy  Compaq,  Intel,  Microsoft,  NEC,  Hewlett-  Packard,  Lucent 
Technologies a Philips.

První verze USB 1.0 byla představena v Lednu roku 1996. Široce se však prosadila až verze 
1.1, která byla uvedena v září roku 1998.

Specifikace verze USB 2.0 byla představena v Dubnu 2000 a standardizována v roce 2001.
Tato specifikace přinesla přenosovou rychlost až 480Mbit/s.

Poslední verze standardu USB s označením 3.0, která přináší přenosovou rychlost 10 krát  
vyšší než předchozí verze, tj. 4 800Mbit/s, byla uveřejněna 12. listopadu 2008 . S touto verzí také 
dochází k výrazné změně v propojovacích kabelech, jelikož přidává dalších 5 vodičů, ale konektory 
jsou zpětně kompatibilní, takže lze do nich zapojit i zařízení předchozích standardů.

Přehled rychlostí USB sběrnice:

• High Speed – 480Mbits/s

• Full Speed – 12Mbits/s

• Low Speed – 1.5Mbits/s

• Super Speed – 4800Mbit/s

USB standardy:

• USB 1.0 full spped

• USB 1.1  low speed, full speed

• USB 2.0 high speed – dnes nejrozšířenější

• USB 3.0 super speed – uveřejněno 12. 11. 2008, zařízení s podporou verze 
USB 3.0 se začaly objevovat teprve v roce 2010.
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 2.2.2 Architektura USB

Z pohledu architektury se jedná o vrstvenou stromovou topologii s jedním master zařízením na jeho 
vrcholu.  Master  zařízení  je  reprezentováno  kořenovým  HUBem3 a  je  označováno  jako  USB 
hostitel4. Hostitel je zodpovědný za řízení veškeré komunikace na sběrnici. Prvky této topologie jsou 
koncová zařízení nebo HUBy (rozbočovače). Maximální počet zařízení připojených k jedné USB 
sběrnici,  včetně HUBů, je 127. Maximální počet vrstev topologie je 7. V poslední sedmé vrstvě 
se mohou nacházet pouze koncová zařízení.
USB zařízení jsou rozlišována podle toho, jsou-li napájeny z vlastního zdroje napětí nebo využívají  
napájení z USB sběrnice.  Zařízení  napájená ze sběrnice mohou spotřebovávat proud až do výše 
100mA. V případě potřeby, může USB zařízení požádat o proud až do 500mA.

3 Anglicky „ROOT HUB“.

4 Anglicky „anglicky USB Host“
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Obrázek 1: Architektura USB sběrnice.
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 2.2.3 USB zařízení

V  předchozí  kapitole  bylo  zmíněno,  že  prvky  USB  sběrnice  jsou  tvořeny  rozbočovači 
a koncovými zařízeními. Koncovým zařízením se zde rozumí fyzické zařízení, které disponuje USB 
rozhraním. Tato zařízení se mohou dále dělit  na více logických zařízení.  Pokud fyzické zařízení 
obsahuje více než jedno logické zařízení, mluvíme o složeném USB zařízení5. Každé zařízení může 
být rozděleno do tří vrstev. Význam jednotlivých vrstev bude blíže popsán v následující kapitole.

 2.2.4 Datové toky

Každé logické zařízení je tvořeno sadou nezávislých koncových bodů (endpointů), které jsou 
seskupovány do svazků a tvoří  rozhraní  logického USB zařízení.  Rozhraní  představují  „funkce“ 
koncového zařízení. Například multifunkční zařízení obsahuje 3 rozhraní: skener, tiskárna a fax.
Datové  toky  jsou  rozděleny  do  tří  vrstev.  Nejnižší  vrstva  zajišťuje  fyzické  propojení  hostitele 
se zařízením,  přenosy  na  této  vrstvě  zajišťuje  hardware  USB  rozhraní  hostitele  a  koncového 
zařízení. Na prostřední vrstvě probíhají řídící přenosy zajišťující konfiguraci a ovládání zařízení,  
jsou  implementovány  na  straně  hostitele  v  operačním  systému  a  jsou  skryty  programátorovi 
aplikačního software. Pro tento typ přenosů je využívána výchozí řídící roura. K vlastní komunikaci 
klientského  software  s  funkcemi  logického  USB  zařízení  slouží  svazky  logických  kanálů, 
nazývaných roury, které se nacházejí na poslední nejvyšší vrstvě struktury.

5 Anglicky „USB composite device“.
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Obrázek 2: Přehled datových toků.
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 2.2.5 Koncové body

Koncový bod,  neboli  endpoint,  je  jednoznačně  identifikovatelná  část  USB zařízení,  která 
se nachází  na jednom konci  komunikačního kanálu mezi  hostitelem a zařízením.  Každé zařízení 
může obsahovat až 32 endpointů, 16 pro směr od hostitele k zařízení a 16 pro směr opačný. Z toho  
vyplývá, že koncové body mají pevně daný směr komunikace a jsou jednosměrné.  Směry endpointů 
jsou označovány jako IN (vstupní) a OUT (výstupní) vždy z pohledu hostitele. To znamená, že IN 
je směr od zařízení k hostiteli a naopak OUT pro směr od hostitele k zařízení. Určení konkrétního 
endpointu  v rámci  USB sběrnice  je  možné kombinací  adresy zařízení,  čísla  endpointu  a  směru 
komunikace.

V každém USB zařízení musí být implementován výchozí obousměrný řídící koncový bod,  
který má číslo 0. Ve skutečnosti se jedná o dva endpointy, jeden pro příjem a druhý pro vysílání dat,  
ale pro zjednodušení se označuje jako jeden. Řídící koncový bod slouží pro inicializaci a konfiguraci 
zařízení. Po navázání spojení s tímto řídícím bodem může hostitel číst stav a konfiguraci logického 
zařízení. Tento koncový bod podporuje pouze jeden druh přenosu a tím je řídící přenos.
Koncový bod je popsán prostřednictvím:

• Čísla koncového bodu (endpointu),
• typu přenosu,
• požadavků na frekvenci a latenci přístupu ke sběrnici,
• požadavků na přenosové pásmo,
• maximální velikosti paketu, kterou je schopen přijmout nebo odeslat,
• směrem přenosu.

 2.2.6 Roury

Komunikace s USB zařízeními je založená na logických kanálech, které se nazývají roury6. 
Rourou  se  rozumí  propojení  hostitele  s  koncovým  bodem,  na  jejichž  obou  stranách  bývá 
vyrovnávací  paměť  o  velikosti  maximální  velikosti  přenášeného  paketu  rourou.  Často  jsou 
zaměňovány pojmy enpoint a roura. Roura vzniká až v okamžiku navázání spojení mezi koncovým 
bodem a hostitelem. 
Existují dva navzájem se vylučující typy rour:

• Proud (stream)  – data jsou rourou přenášena nepřetržitě bez přesně definované struktury 
(přenos zvuku, obrazu).

• Zpráva (message) – data přenášena v tomto módu mají přesně definováno strukturu a jsou 
přenášeny v pevně daných intervalech nebo sporadicky na základě určité události.

Data přenášená rourami nejsou během přenosu nijak interpretována. I přesto, že přenášené  
zprávy musí být strukturovány podle specifikace, nemá chyba ve struktuře zprávy vliv na vlastní  
přenos.

6 Anglicky "Pipe".
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Roura, která tvoří přenos mezi hostitelem a výchozím řídícím kontrolním bodem, nazývaná 
výchozí řídící roura (default  control pipe),  je vytvořena v okamžiku úspěšné enumerace zařízení  
po připojení k hostiteli. Tato roura může být také využita k přenášení zpráv, které nejsou definovány 
USB specifikací.  Zařízení,  které  vyžaduje  pouze  přenosy jednoduchých  zpráv,  může  obsahovat  
pouze tuto řídící rouru, potažmo pouze řídící kontrolní bod.

 2.2.7 Deskriptory

Každé USB zařízení poskytuje informace hostiteli formou strukturovaných informací, které 
se nazývají deskriptory a slouží k popisu jeho vlastností a konfigurace. Jedná se o posloupnost dat  
s přesně definovanou strukturou a hierarchií  (Obrázek 3).  Každý deskriptor začíná bajtem, který 
specifikuje jeho délku následovaný bajtem určujícím typ deskriptoru.

 2.2.7.1 Typy deskriptorů

USB standard definuje tyto typy deskriptorů:
• Deskriptory zařízení  - Device Descriptors 
• Deskriptory konfigurace - Configuration Descriptors
• Deskriptory rozhraní - Interface Descriptors
• Deskriptory koncových bodů - Endpoint Descriptors
• Řetězcové deskriptory - String Descriptors 

Deskriptory slouží pro načtení konfigurace a informací o zařízení. Obsahují popis zařízení,  
jaké  má vlastnosti,  způsoby  jakými  je  možné  zařízení  konfigurovat,  počty  a  typy  endpointů 
a podobně.  Deskriptory  mají  přesně  definovanou  strukturu  a  jsou  uspořádány  hierarchicky
(Obrázek 3), kde se na vrcholu této hierarchie nachází deskriptor zařízení (device descriptor). Tento 
deskriptor  bývá  načten  hostitelem  během  procesu  enumerace  okamžitě  po  připojení  zařízení  
k hostiteli.  Obsahuje  informace  o  maximální  podporované  verzi  standardu  USB,  třídu  zařízení, 
identifikátory výrobce a produktu, podle kterých hostitel vybírá ovladač, který se má zavést do jádra  
operačního systému pro obsluhu tohoto zařízení. V neposlední řadě tento deskriptor obsahuje počet  
možných konfigurací pro něž musí zařízení obsahovat konfigurační deskriptory.  Většina zařízení 
obsahuje právě jeden konfigurační deskriptor.

Konfigurační  deskriptor  nese  informaci  o  počtu  rozhraní,  maximální  hodnotu  proudu 
vyžadujícího zařízením. V okamžiku, kdy je funkční jednotka připojena k USB sběrnici a probíhá 
enumerace, může se hostitel rozhodnout, kterou konfiguraci zvolí. V jednom okamžiku může být 
aktivní pouze jedna konfigurace.

Dalším typem deskriptoru je deskriptor rozhraní neboli interface descriptor. Každá funkční  
jednotka  může obsahovat několik rozhraní, což jsou v podstatě logická seskupení endpointů podle 
jejich společných vlastností.  Například multifunkční  zařízení  fax/skener/tiskárna může obsahovat 
3 rozhraní,  kde v prvním budou obsaženy endpointy pro funkce faxu v dalším endpointy funkcí 
skeneru a v posledním endpointy pro obsluhu tiskárny.
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Na  rozdíl  od  konfiguračních  deskriptorů,  může  být  v  jednom  okamžiku  aktivních  více 
rozhraní. Deskriptory rozhraní obsahují kromě identifikátoru (čísla rozhraní) také informace o tom 
jaké obsahuje endpointy, jakého jsou typu a jejich další vlastnosti.

Posledním typem deskriptorů definovaných ve standardu USB jsou řetězcové deskriptory, 
které slouží pro uložení informací v podobě čitelné člověkem. Například mohou obsahovat název 
zařízení,  jméno  jeho  výrobce  a  podobně.  Tyto  informace  mohou  být  navíc  uloženy v  různých 
jazykových mutacích.

 2.2.7.2 Struktura USB deskriptorů

Struktura všech deskriptorů je založena na stejném principu (Tabulka 1). V podstatě se jedná 
o posloupnost  bajtů  s  přesně  definovanou  strukturou.  První  bajt  obsahuje  informaci  o  délce 
deskriptoru a druhý bajt nese informaci o jeho typu.

Offset Položka Délka Popis

0 bLength 1 Délka deskriptoru v bajtech.

1 bDescriptionType 1 Identifikátor typu deskriptoru.

2 .... n Následují položky deskriptoru podle jeho typu.

Tabulka 1: Obecná sturktura USB deskriptoru.
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Obrázek 3: Hierarchie USB deskriptorů.
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 2.2.8 Třídy USB zařízení

USB-IF definuje třídy zařízení podle účelu jejich použití. Operační systém je schopen podle  
třídy zařízení načíst příslušný ovladač, často jsou tato zařízení podporována přímo v systémovém 
software.

Velice rozšířenou třídou je třída HID – Human Interface Device. Tato třída je určena zejména 
pro vstupní periferní zařízení jako jsou klávesnice, myši a podobně ale může být využita i pro jiná 
blíže nespecifikovaná zařízení. Výhodou je, že podobně jako u většiny ostatních tříd definovaných 
standardem USB, je podporována operačním systémem a nevyžaduje zvláštní ovladač. Další velice 
rozšířenou a používanou třídou je USB mass storage. Tuto třídu implementují zařízení pro ukládání 
velkého množství dat známé jako Flash disky nebo externí USB disky.

Třída 
zařízení 

Použití 
deskriptoru 

Popis 

00h Zařízení Třída je specifikována v deskriptoru rozhraní 

01h Rozhraní Zařízení pro zpracování zvuku

02h Obojí Komunikační zařízení 

03h Rozhraní HID (Human Interface Device) 

05h Rozhraní Fyzické zařízení 

06h Rozhraní Zařízení pro zpracování obrazu

07h Rozhraní Tiskárna

08h Rozhraní Zařízení pro uložení dat

09h Zařízení Hub 

0Ah Rozhraní CDC – komunikační zařízení 

0Bh Rozhraní Čipová karta 

0Dh Rozhraní Zabezpečení obsahu 

0Eh Rozhraní Video 

0Fh Rozhraní Zařízení péče o zdraví

DCh Obojí Diagnostické zařízení 

E0h Rozhraní Bezdrátový ovladač

EFh Obojí Různé

FEh Rozhraní Specifické zařízení dle aplikace 

FFh Obojí Výrobcem specifikované zařízení

Tabulka 2: Přehled tříd USB zařízení.
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 2.2.9 USB Protokoly

Na rozdíl od sériových rozhraní, kde není definován formát přenášených dat, je ve specifikaci 
USB definováno několik vrstev protokolů.  Vrstvy na nižších úrovních jsou před programátorem 
obslužného software skryty a jejich obsluha je zajištěna v hardware USB řadiče. 
Výměna dat mezi hostitelem a USB zařízením se nazývá transakce.
USB transakce se skládá z následujících typů paketů:

– Token paket (hlavička, která nese informaci co bude následovat).

– Volitelný data paket (obsahující přenášená data).

– Status paket (výsledek transakce, korekce chyb).

Jak již bylo zmíněno, veškeré přenosy na USB sběrnici jsou řízeny hostitelem, tudíž token 
paket  je také  vždy  vyslán  hostitelem.  Tento  paket  obsahuje  cílovou  adresu  zařízení,  pro  které 
je určen, specifikuje zda bude následovat zápis nebo čtení dat a také číslo cílového endpointu. Další  
volitelný paket je datový a může být generován hostitelem nebo zařízením, podle směru transakce 
(čtení, zápis). Po něm následuje potvrzovací paket s informací o výsledku transakce.

 2.2.10 Struktura USB paketu

Jelikož je USB sériová sběrnice, jsou po ní posílány data bit po bitu počínaje nejnižším bitem.  
Sekvence bitů tvoří pakety, které se skládají z následujících prvků:

SYNC – synchronizační prvek, kterým začínají všechny pakety. Jeho délka je 8 bitů pro low 
speed zařízení a 32 bitů pro full nebo high speed zařízení. SYNC prvek je určen k synchronizaci  
časovače zařízení s řadičem hostitele.

PID –  PID je zkratka pro Packet  Identifier  neboli  identifikátor  paketu.  Slouží  pro určení 
o jaký paket se jedná. Má délku 8 bitů kde první 4 bity tvoří vlastní identifikátor a další 4 bity 
obsahují  tentýž  identifikátor  v  invertované  podobě  (Tabulka  3).  Seznam  všech  možných 
identifikátorů paketů obsahuje Tabulka 4.

PID0 PID1 PID2 PID3 PID0 PID1 PID2 PID3

Tabulka 3: Struktura identifikátoru paketu.

ADDR – adresní prvek, který slouží k identifikaci cílového logického zařízení na sběrnici. Má 
délku 7 bitů,  tudíž umožňuje podporu adresování  až 127 zařízení.  Adresa s číslem 0 nesmí být  
použita,  jelikož slouží  pro komunikaci  se zařízením bezprostředně po jeho připojení  ke sběrnici  
do okamžiku, než mu je přidělena jeho vlastní adresa.
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ENDP – číslo cílového endpointu pro který je paket určen. Tento prvek má délku 4 bity. Tím 
je dáno omezení počtu koncových bodů na 16.

CRC – kontrolní součet pro ověření,  že byl  paket doručen v pořádku. Token pakety mají 
délku kontrolního součtu 5 bitů, kdežto datové pakety obsahují 16ti bitový kontrolní součet.

EOP – tato zkratka znamená End Of Packet – konec paketu.

Skupina Hodnota Označení Význam

Token

'0001 OUT token Transakce zápisu dat do zařízení.

1001 IN token Transakce čtení dat ze zařízení.

101 SOF Počátek nového rámce.

1101 SETUP Počátek transakce na řídící endpoint.

Data

'0011 DATA0 Lichý datový paket.

1011 DATA1 Sudý datový paket.

'0111 DATA2 Datový  paket  přenášející  data  v  high  speed  režimu  s 
izochronním přenosem.

1111 MDATA Datový paket pro high speed split a izochronní přenosy.

Handshake

'0010 ACK Příjemce potvrzuje bezchybné doručení dat.

'1010 NAK Příjemce  nemůže  přijmout  data  nebo  odesilatel  nemůže 
odeslat data.

'1110 STALL Koncový  bod  je  zablokován  nebo  požadavek  na  řídící 
koncový bod není podporován.

'0110 NYET Takto odpoví zařízení v případě, že akceptuje zaslaná data, 
ale  v  daném  okamžiku  nemá  ve  vyrovnávací  paměti 
dostatek paměti pro přijetí dalšího bloku dat.

Speciální
1100 PREamble Označuje Low Speed přenos tak, aby rozbočovače zapnuly 

zařízení k nim připojené.

Tabulka 4: Identifikátory typu USB paketů.
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 2.2.11 Typy USB paketů

USB  standard  definuje  čtyři  typy paketů.  Tři  z  nich  již  byly  vyjmenovány v  předchozí  
kapitole, čtvrtým typem paketu je SOF – start of frame paket, který informuje o počátku nového 
rámce.

 2.2.11.1 Token pakety

V USB specifikace obsahuje 3 druhy token paketů:

IN – informuje USB zařízení, že hostitel požaduje čtení dat ze zařízení

OUT – informuje USB zařízení, že hostitel bude zapisovat

SETUP – je používán pro řídící přenosy

Sync PID ADDR ENDP CRC5 EOP

Tabulka 5: Struktura token paketu.

 2.2.11.2 Datové pakety

Datové pakety, jak vyplývá z jejich názvu, jsou určeny pro přenos dat.
Existují dva základní typy datových paketů a každý z nich je schopen přenést až 1024 bajtů dat.
Označují se jako:

• DATA0

• DATA1

V high speed režimu můžou být použity další dva typy datových paketů označených jako:

• DATA2

• MDATA

Sync PID Data CRC16 EOP

Tabulka 6: Struktura datového paketu.

Množství přenášených dat v jednom paketu nemůže být libovolné, ale je omezeno USB specifikací 
pro různé přenosové rychlosti (Tabulka 7).
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Typ zařízení Max. velikost paketu

Low speed 8 bajtů

Full Speed 1023 bajtů

High Speed 1024 bajtů

Tabulka 7: Omezení velikosti datového paketu.

 2.2.11.3 Handshake pakety 

Každá  transakce  je  ukončena  potvrzovacím (handshake)  paketem,  který  kromě  elementů 
SYNC a EOP obsahuje pouze pole PID, ve kterém se nachází informace o výsledku zpracování 
transakce.
Pole PID může nabývat jednu z následujících hodnot: 

ACK – Potvrzení, že data byla v pořádku doručena.
NAK – Odmítnutí transakce. Zařízení nemůže dočasně přijmout nebo odeslat data nebo data 

nebyla doručena v pořádku, například nesouhlasí kontrolní součet CRC.
STALL – Zařízení je ve stavu, které vyžaduje zásah hostitele.
NYET – Doposud nebylo odpovězeno.

Sync PID EOP

Tabulka 8: Struktura handshake paketu.

 2.2.12 Typy USB přenosů

Pro různé účely, nabízí USB standard 4 druhy přenosu dat mezi hostitelem a zařízením:

• řídící přenosy – control transfers

• přenosy přerušení – interrupt transfers

• hromadné přenosy – bulk transfers

• izochronní přenosy – isochronous transfers

 2.2.12.1 Řídící přenosy (Control transfers)

Řídící přenos slouží pro konfiguraci a zjišťování stavu zařízení, provádí se pomocí výchozí 
řídící roury připojené k endpointu číslo 0. Velikost paketů řídícího přenosu musí být 8 bajtů pro low 
speed zařízení, a 8, 16, 32 nebo 64 bajtů pro full speed zařízení. U high speed zařízení je velikost  
paketu pevně stanovena na 64 bajtů. Řídící přenos umožňuje přistupovat k různým částem USB 
zařízení. Maximální velikost paketu transakce řídícího přenosu je definována v deskriptoru zařízení.  
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Řídící  přenos  se  skládá  z  transakce  SETUP,  přenášející  požadovanou  informaci  od  hostitele 
do zařízení, za ní může následovat několik datových transakcí, jejich směr a obsah je určen SETUP 
transakcí a nakonec je řídící přenos ukončen stavovou transakcí STATUS, která vrací z koncového 
zařízení informaci o výsledku zpracování řídícího přenosu.

 2.2.12.2 Struktura řídících přenosů

Každý  řídící  přenos  je  zahájen  takzvaným  SETUP paketem  (transakcí),  který  je  vyslán 
hostitelem směrem k zařízení. Pokud je potřeba společně s požadavkem přenést data, může být tento 
paket následován jednou nebo více datovými IN nebo OUT transakcemi podle typu požadavku.

Hostitel, dle specifikace USB, očekává zpracování požadavku do 500ms.

Typ Položka Význam

uint8_t bmRequestType typ požadavku (směr, adresát požadavku a typ)

uint8_t bRequest identifikátor požadavku

uint16_t wValue hodnota

uint16_t wIndex index

uint16_t wLength počet přenášených bytů, v případě, že následuje fáze přenosu 
dat

Tabulka 9: Struktura SETUP paketu.

Bit č. Význam bitů

7 Směr datové transakce:
0 = od hostitele k zařízení, 1 = od zařízení k hostiteli

6 Typ požadavku:
0 = standardní, 1 = class, 2 = určený výrobcem5

4 Adresát požadavku:
0 = zařízení (device)
1 = rozhraní (interface)
2 = koncový bod (endpoint)
3 = ostatní 

3

2

1

0

Tabulka 10: Význam jednotlivých bitů položky bRequest.
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 2.2.12.3 Přenosy přerušení (Interrupt transfers)

Přenosy přerušení se typicky využívají v zařízeních, které jsou řízeny pomocí přerušení. USB 
sběrnice  je  řízená  hostitelem,  proto  nelze  mluvit  o  přerušení  v  pravém  slova  smyslu,  jelikož 
se hostitel v pravidelných intervalech dotazuje zařízení, jestli nastalo přerušení. Takže pokud dojde 
v zařízení  k přerušení,  jsou data uloženy do fronty,  do okamžiku než jsou vyžádány hostitelem.  
U tohoto typu přenosu je garantována latence,  to znamená, že data budou do hostiteli  doručena 
v požadovaném intervalu.

 2.2.12.4 Objemné přenosy (Bulk transfers)

Objemné přenosy se využívají k přenosům velkých bloků dat, například dat pro tiskárnu nebo 
nasnímaného obrazu ze  skeneru.  Používají  nevyužité přenosové pásmo,  to  znamená,  že všechny 
ostatní  přenosy na  sběrnici  mají  vyšší  prioritu.  Není  zde  garantována  přenosová  rychlost  nebo 
minimální latence a není možné tyto přenosy používat u low speed zařízení.
Velikost bloku dat je 8, 16, 32 nebo 64 bajtů pro full speed zařízení a až 512 bajtů pro high speed 
zařízení.  Tyto  přenosy jsou ověřovány proti  chybám prostřednictvím kontrolního součtu CRC16 
a jsou opatřeny systémem opakování přenosu při chybě.

 2.2.12.5 Izochronní přenosy (Isochronous transfers)

Izochronní  přenosy  jsou  určeny  pro  přenos  časově  citlivých  dat,  kde  je  kladen  důraz  
na doručení dat s minimálním zpožděním před jejich bezchybností. Typickým příkladem je přenos 
audio  signálu  ze zvukové  karty.  Data  jsou  zde  přenášená  průběžně  a  periodicky.  Detekce  chyb 
je prováděna pomocí kontrolního součtu, ale bez opakování přenosu při chybě. Izochronní přenosy 
jsou standardem povolena pouze pro zařízení v režimu full speed a high speed. Maximální velikost 
bloku je určena deskriptorem a je omezena 1023 bajty pro full speed zařízení a 1024 bajty pro high 
speed zařízení.
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 2.2.13 Standardní USB požadavky

Jedná  se  o  požadavky zasílané  do  zařízení  prostřednictvím výchozí  řídící  roury a  slouží 
ke konfiguraci  a zjištění  stavu zařízení.  Požadavky mohou být  adresovány buď celému zařízení,  
konkrétnímu rozhraní nebo přímo určitému endpointu.

Požadavkem  SetFeature/ClearFeature lze  zapnout/vypnout  definované  funkce  zařízení. 
Požadavek GetConfiguration vrací hostiteli číslo aktuálně nastavené konfigurace zařízení. Nastavení 
konfigurace provádí hostitel pomocí požadavku SetConfiguration, jenž musí být vyslán minimálně 
při  enumeraci,  aby  se  zařízení  dostalo  do  zkonfigurovaného  stavu  zařízení.  Požadavkem 
SetInterface lze vybrat i jiné než základní nastavení určitého rozhraní, pokud to zařízení umožňuje. 
GetInterface vrací hodnotu vybraného alternativního nastavení pro určité rozhraní.  GetDescriptor 
vrací  deskriptor  zařízení,  řetězcový  deskriptor  nebo  deskriptor konfigurace  spolu  s  dalšími 
deskriptory  patřícími  hierarchicky  pod  zvolenou  konfiguraci.  SetDescriptor umožňuje  nastavit 
jakýkoliv  deskriptor  nebo  přidat  nový.  Tento  požadavek  většina  zařízení  nepodporuje,  protože 
má pevně dané funkce a tím i své deskriptory. Požadavek  GetStatus vrací stav zařízení, rozhraní 
nebo endpointu v definovaném tvaru. Lze tak u zařízení zjistit, zda je napájeno ze sběrnice a jestli 
může  budit  hostitele.  Pro  určitý  endpoint  pak  lze  zjistit,  zda  je  aktivní.  Důležitý  je  požadavek 
SetAddress, kterým hostitel nastaví adresu zařízení v rámci sběrnice. Zařízení po potvrzení tohoto 
požadavku změní svoji adresu a další požadavky jsou přijímány na nové adrese. Tímto požadavkem 
se  zařízení  dostane  ze  stavu obecného zařízení  do  adresovaného stavu.  Posledním požadavkem 
je SynchFrame, který je používán pro nastavení synchronizačního rámce pro izochronní přenos.

Všechna  zařízení  připojovaná  ke  sběrnici  USB,  zpracovávají  pouze  pro  ně  relevantní 
požadavky.  Minimem,  které  je  nezbytné  pro  každé  zařízení,  jsou  požadavky  SetAddress, 
SetConfiguration, GetDescriptor a případně SetInterface pokud obsahuje alespoň jedno rozhraní.

22



Kód Název Popis

0x00 GET_STATUS Zjištění stavu zařízení.

0x01 CLEAR_FEATURE Vypnutí definované funkce zařízení.

0x03 SET_FEATURE Zapnutí definované funkce zařízení.

0x05 SET_ADDRESS Nastavení adresy zařízení v rámci sběrnice.

0x06 GET_DESCRIPTOR Přečtení deskriptoru zařízení, konfigurace nebo textu.

0x07 SET_DESCRIPTOR Změna nebo přidání deskriptoru.

0x08 GET_CONFIGURATION Zjištění vybrané aktuální konfigurace.

0x09 SET_CONFIGURATION Nastavení aktuální konfigurace.

0x0A GET_INTERFACE Zjištění výběru alternativního nastavení rozhraní.

0x11 SET_INTERFACE Výběr alternativního nastavení rozhraní.

0x12 SYNCH_FRAME Určení synchronizačního rámce.

Tabulka 11: Přehled standardních USB požadavků.

 2.2.14 Enumerace

Výhodou USB sběrnice je možnost připojování zařízení v režimu Plug & Play bez nutnosti  
restartování počítače nebo instalování ovladačů. Zařízení lze k počítači připojit za chodu a během 
několika sekund je připraveno k použití. Při připojení nového zařízení nejprve hub podle zdvižené 
datové  linky  pozná,  že  bylo  připojeno  nové  zařízení,  pak  následuje  proces,  který  se  nazývá 
enumerace:

1. HUB informuje hostitele o tom, že bylo připojeno nové zařízení. 
2. Hostitel se dotáže HUBu, na který port bylo zařízení připojeno. 
3. Hostitel nyní ví, na který port bylo zařízení připojeno. Vydá příkaz tento port zapnout 

a provést vynulování (reset) sběrnice.
4. HUB vyrobí nulovací signál (reset) o délce 10 ms. Uvolní pro zařízení napájecí proud 

100 mA. 
5. Než zařízení USB obdrží svou vlastní adresu sběrnice, je možno se na ně obracet přes 

implicitní adresu 0. Hostitel si přečte první bajty deskriptoru zařízení, aby stanovil, jakou 
délku mohou mít datové pakety.

6. Hostitel přiřadí zařízení jeho adresu na sběrnici.
7. Hostitel si  ze zařízení  pod novou sběrnicovou adresou načte všechny konfigurační 

informace z konfiguračních deskriptorů.
8. Hostitel přiřadí zařízení jednu z možných konfigurací. Zařízení nyní může odebírat 

tolik proudu, kolik je uvedeno v jeho deskriptoru zařízení. Tím je připraveno k použití.
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 2.3 Knihovna LibUSB
LibUSB je knihovna, která umožňuje aplikacím v uživatelském prostoru, implementovaným 

v jazyce C/C++, komunikovat s USB zařízeními bez nutnosti vytváření ovladače.

Jedná se o dva vzájemně nekompatabilní API:

• LibUSB-0.1
• LibUSB-1.0

 2.3.1 LibUSB-0.1

Tento projekt byl založen v roce 2007 Johannesem Erdfeltem. Cílem tohoto projektu bylo 
umožnit  programátorům  vytvářet  aplikace,  které  komunikují  s  USB  zařízeními  bez  nutnosti 
zasahovat do jádra operačního systému nebo vyvíjet jeho moduly.

Nepředpokládá  se,  že  by se  projekt  dále  vyvíjel  a  programátorům je  doporučováno,  aby 
využívali  knihovnu  LibUSB-1.0.   Podporovány  jsou  tyto  rodiny  operačních  systémů:  Linux, 
FreeBSD,  NetBSD,   Mac  OS  X.  Operační  systémy  Microsoft  Windows  jsou  podporovány 
prostřednictvím separátního projektu s názvem LibUSB-win32. 

 2.3.2 LibUSB-win32

Jedná  se  o  port  knihovny LibUSB-0.1  pro  operační  systémy Microsoft  Windows.  Tento 
projekt se skládá ze dvou částí: z ovladače libusb0.sys, který se zavádí do jádra operačního systému,  
a knihovny, která implementuje funkce definované v API LibUSB-0.1. Na tomto projektu pokračuje 
vývoj hlavně na straně výše zmíněného ovladače. Oproti mateřskému API, byly v tomto projektu 
přidány funkce pro asynchronní komunikaci. Kromě fungování v režimu ovladače jádra operačního 
systému,  je možné  využít  takzvaný „filter  driver“.  Tento  ovladač  se  napojí  na  stávající  ovladač 
zařízení a umožní přistupovat k tomuto zařízení prostřednictvím knihovny LibUSB-win32.

 2.3.3 LibUSB-1.0

Práce  na  tomto  projektu  byly  zahájeny  v  roce  2008.  Tento  projekt  rozšiřuje  knihovnu 
LibUSB-0.1 o řadu vylepšení. Zejména se jedná o asynchronní API pro vstupně výstupní operace,  
podpora izochronních přenosů, podpora řízení spotřeby energie a nižší zatížení procesoru. Některá 
z výše uvedenách vylepšení se týkají pouze operačního systému Linux.

Zpětná kompatabilita s knihovou LibUSB-0.1 je možná pomocí vrstvy libusb-compat, což 
je v podstatě  rozhraní,  které  převádí  volání  funkcí  starší  knihovny  LibUSB-0.1  na  jejich 
ekvivalenty v knihovně LibUSB-1.0.

Tato  knihovna  je  v  současnosti  kompletní  a  nová  vydání  obsahují  pouze  opravy  chyb 
a vyčištění kódu. Další funkce budou přidány až ve verzi 1.1.
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 2.3.3.1 LibUSB-1.0 pro Windows

Podpora operačních systémů Microsoft Windows byla v omezené míře přidána v polovině 
roku  2010.  Momentálně  knihovna  využívá  pro  přístup  k  zařízením  ovladač  Windows  USB 
(WinUSB) vyvinutý firmou Microsoft. WinUSB nepodporuje izochronní přenosy a k zařízení může 
v jednom okamžiku přistupovat  pouze jedna aplikace.  Tyto omezení  se přenášejí  i  na knihovnu 
LibUSB.

V současné době se nedoporučuje použití této knihovny pro produkční aplikace, jelikož její 
aktuální  verze  je  označena  jako  experimentální.  V  brzké  době  se  plánuje  přechod  z  WinUSB 
na libusbK.sys, což je další generace ovladače obsaženého v projektu LibUSB-win32, který by měl  
být dokončen během několika málo měsíců. Poté by měla být tato knihovna rozšířena o možnost  
izochronních přenosů a současný přístup k jednomu zařízení z více procesů současně.

Na platformě Microsoft Windows jsou knihovnou LibUSB-1.0 podporována tato vývojová 
prostředí:

• MinGW a MinGW64
• Microsoft Visual C++ (Microsoft Visual Studio)
• Windows DDK
• CygWin

 2.4 Další USB knihovny pro Windows
Někoho  by  mohlo  napadnout,  proč  v  operačních  systémech  Windows  nevyužít  přímo 

knihovnu WinUSB, když LibUSB je v podstatě nadstavbou na tuto knihovnu. V současnosti tomu 
tak určitě je, ale dá se předpokládat, že v brzké době, se knihovna LibUSB od této knihovny oddělí 
a bude  využívat  vlastní  ovladač  v  jádře  operačního  systému.  Nabídne  tak  více  možností,  jako 
například izochronní přenosy nebo možnost pracovat s jedním zařízením z více aplikací současně. 
Další nespornou výhodou použití LibUSB je snadnější přenositelnost aplikace na jinou platformu, 
protože tato knihovna je dostupná jak pro operační systémy Linux7, tak také pro Mac OS X.

Existuje  také  několik  dalších  knihoven  umožňující  komunikaci  s  USB  zařízeními, 
ale převážně nejsou určeny k bezplatnému použití  a  ani  moc  rozšířeny.  Mezi  ně patří  například 
DriverX for USB, UsbHidApi USB Comm Library a další.

7 LibUSB je primárně určena pro operační systémy Linux.
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 2.5 ATMEL AVR

Atmel  AVR  je  velice  úspěšná  a  rozšířená  rodina  8  a  32  bitových  jednočipových 
mikrokontrolérů s harwardskou architekturou.  Společně s  mikroprocesorem jsou na jednom čipu 
integrovány  paměti  FLASH,  EEPROM  a  RAM,  dále  se  na  čipu  nachází  další  periferie  jako 
například čítače, časovače, komunikační rozhraní, A/D převodníky a další.

Výkon rodiny mikrokontrolérů AVR spočívá v efektivní instrukční sadě - většina instrukcí 
trvá  1 hodinový  takt,  přičemž  maximální  frekvence  procesoru  dosahuje  16  MHz  až  20  MHz. 
Předností těchto mikrokontrolérů je nízká spotřeba elektrické energie. 

 2.5.1 Atmel AVR8

Atmel  AVR8 je  označení  pro  skupinu jednočipových mikrokontrolérů  s  8  bitovým RISC 
mikroprocesorem,  integrovanou  pamětí  RAM,  EEPROM  a  FLASH  sloužící  pro  uchování 
aplikačního kódu.

Základní typy mikrokontrolérů řady Atmel AVR8:

• tiny AVR – jsou určeny pro jednoduché elektronické obvody
◦ velikost programové paměti 0,5 - 8kB
◦ pouzdra 6 – 32 pinů
◦ omezené množství periférií

• mega AVR – pro náročnější aplikace
◦ velikost programové paměti 4 – 256kB
◦ pouzdra 28 – 100 pinů
◦ rozšířená sada instrukcí
◦ rozšířené množství periférií
◦ JTAG rozhraní pro ladění aplikací

• XMEGA
◦ velikost programové paměti 16 – 386kB
◦ pouzdra 44, 64 nebo 100 pinů (A4, A3, A1)
◦ speciální vlastnosti jako například DMA, podpora kryptografie a další
◦ rozšířená sada periférií včetně DAC8 

Ve skupině produktů mega AVR nalezneme mikrokontroléry označené  AT90USBxxxy, které 
jsou vybaveny USB rozhraním.

8 Digital Analog Converter – převodník číslicového signálu na analogový.
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Význam číslic v označení typu mikrokontroléru:

xxx – velikost programové paměti FLASH
y – série USB AVR

Poslední číslice v označení typu MCU udává možnosti USB rozhraní (Tabulka 12).

série
USB

Počet endpointů Low 
Speed

Full 
Speed

Velikost USB 
paměti
(bajtů)

USB 2.0 Hostitel 
(OTG)

2 4+1 - ● 176 -

4 6+1 ● ● 835 -

6 6+1 ● ● 832 -

7 6+1 ● ● 832 ●

Tabulka 12: Porovnání vlastností jednotlivých sérií řady AT90USB.
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 2.5.2 Programování pamětí mikrokontroléru

K  naprogramování  mikrokontroléru  je  potřeba  AVR  kompatibilní  programátor.  Jedná 
se o hardware s jehož pomocí je možné číst a zapisovat do vnitřních pamětí MCU aplikační kód,  
uživatelská data a konfigurační parametry. Všechny mikrokontroléry rodiny AVR obsahují rozhraní 
ISP (In System Programming), které výrazně zjednodušuje programování vnitřních pamětí MCU 
a umožňuje jednoduché konstrukce hardwarových programátorů.  Nejjednodušší  z nich se nazývá 
Direct AVR Parallel Access9 (Obrázek 5), obsahuje kromě konektorů pouze 3 rezistory.

Vnitřní trvalé paměti mikrokontroléru jsou FLASH (paměť pro uložení programu), EEPROM 
(pro uložení uživatelských dat) a sada přepalovacích propojek (fuses), které slouží ke konfiguraci 
mikrokontroléru.

 2.5.3 Bootloader

Bootloader neboli zavaděč je označení pro aplikační kód, který umožňuje zavádět binární kód 
aplikace  do  paměti  mikrokontroléru  bez  nutnosti  použít  hardwarový  programátor,  přes  některé 
komunikační rozhraní mikrokontroléru, v tomto případě přes USB rozhraní. Zavaděč bývá umístěn
v horní části  programové paměti. Bootloader umožňuje přistupovat k vnitřním pamětem FLASH
a EEPROM. Dále je možné, pomocí bootloaderu, měnit nastavení MCU změnou jednotlivých bitů
v konfiguračních registrech (fuses).

Od  výrobce  jsou  mikrokontroléry  řady  AVR  USB  vybaveny  bootloaderem  typu  DFU.
Pro  programování  MCU pomocí  tohoto  bootloaderu  poskytuje  společnost  Atmel  aplikaci,  která
se nazývá  FLIP.  Tato aplikace je k dispozici jak pro operační systém Windows, také pro Linux.
V operačním systému Linux je možné použít také aplikaci s názvem dfu-loader.

9 Zkráceně DAPA.

28

Obrázek 5: Schéma DAPA programátoru.
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 2.5.4 Konfigurace mikrokontroléru

Kromě  pamětí  FLASH  a  EEPROM  mikrokontrolér  obsahuje  malou  permanentní  paměť 
o velikosti  3 bajty,  které slouží ke konfiguraci mikrokontroléru a nazývají se fuses – v překladu 
pojistky nebo přepalovací propojky.  Jsou pojmenovány Low Fuse, Hight Fuse a Extended Fuse.  
Nastavování  těchto  pojistek  má  obracenou logiku.  Logická  hodnota  0  znamená,  že  je  parametr 
nastaven a logická hodnota 1, že je parametr vypnut.

Význam jednotlivých bitů těchto konfiguračních bajtů je detailně popsán v [4].

 2.5.5 Nástroje pro vývoj aplikací pro AVR

Pro  vývoj  aplikací  pro  mikrokontroléry  AVR  existuje  celá  řada  vývojových  nástrojů 
podporujících programovací jazyky Assembler, C/C++, Pascal, Basic a další.

Mezi nejrozšířenější nástroje patří:

– AVR Studio – vývojové prostředí vytvořené firmou Atmel určené především pro vývoj 
aplikací  v  assembleru.  Podporuje  také  avr-gcc  a  obsahuje  mimo  jiné  i  simulátor 
umožňující ladění aplikací na PC.

– IAR – komerční kompilátor jazyka C pro AVR firmy IAR Systems.

– BASCOM AVR – Kompilátor jazyka Basic.

– GNU  AVR  software  toolchain –  sada  opensource  nástrojů  pro  vývoj  aplikací
pro mikrokontroléry AVR, která se skládá z následujících aplikací:

– avr-gcc: kompilátor  jazyka  C  pro  AVR  a  AVR32,  vychází  z  GNU  C 
Compiler10,

– avr-libc: knihovny pro použití s avr-gcc,

– avr-binutils: mimo jiné obsahuje assembler a linker pro AVR,

– avrdude: aplikace pro upload/download do FLASH a EEPROM,

– avr–gdb: nástroj pro ladění aplikací.

Pro operační systémy Windows je dostupný balíček aplikací s názvem WinAVR[5], který obsahuje 
všechny komponenty sady GNU AVR software toolchain.

10 Zkráceně GCC.
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 2.5.6 Knihovny pro podporu USB v mikrokontrolérech AVR

Atmel 8-bit USB AVR Stack – knihovna pro mikrokontroléry řady AT90USB vyvinuta přímo 
společností  Atmel.  Je  distribuována  s  omezenou licencí  bez  možnosti  dalšího  šíření  zdrojového 
kódu.

Dr.  Stefan  Salewski's  AT90USB1287  Stack  –  knihovny pro  podporu  USB komunikace 
pro mikrokontrolér  Atmel  AT90USB1287,  po  provedení  drobných  úprav,  je  ji  možné  použít 
i pro jiné MCU řady AT90USB. Je šířena pod licencí GPL.

LUFA  –   Lightweight  USB  Framework  for  AVRs - open  source  USB  framework
pro mikrokontroléry AVR, určený pro kompilátor AVR-GCC. Distribuován je pod licencí MIT.

Kromě  zajištění  funkcionality  na  střední  vrstvě  USB  protokolu  nabízí  také  ovladače 
pro standardní USB třídy zařízení a to jak v roli USB funkčního zařízení tak USB hostitele.

LUFA je  robustní  framework,  který  je  rozdělen  do  několika  modulů,  mezi  nimiž  kromě 
modulů pro základní USB funkcionalitu a podporu standardních tříd USB zařízení nalezneme také 
moduly  usnadňující  obsluhu  periferních  zařízení  mikrokontroléru,  jednoduchý  plánovač  úloh 
a mimo jiné také ovladače pro nejrozšířenější vývojové desky s mikrokontroléry Atmel AVR USB. 
Tyto  moduly  kromě  zjednodušení  a  zpřehlednění  implementace  aplikačního  software  navíc 
umožňují  snadnou přenositelnost  aplikace mezi  různými  typy mikrokontrolérů  řady Atmel  AVR 
USB.
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 3 Praktická část
V této části  diplomové práce je popsán postup při vývoji softwarového vybavení,  s cílem 

vyzkoušet  možnosti  využití  knihovny  LibUSB  v  prostředí  operačního  systému  Windows 
pro komunikaci s mikrokontrolérem Atmel AVR řady AT90USB. Cílem je demonstrovat možnosti 
a způsoby komunikace  mikrokontroléru  Atmel  AVR USB s  osobním počítačem prostřednictvím 
USB sběrnice.

Struktura  komunikačních  rozhraní  aplikací  hostitele  a  mikrokontroléru  je  znázorněna 
na obrázku č. 6.
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Obrázek 6: Komunikační kanály mezi hostitelem a mikrokontrolérem.
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 3.1 Hardware

Pro  otestování  komunikace  byl  použit  mikrokontrolér  Atmel  AT90USB1287.  Jedná 
se o nejlépe vybavený mikrokontrolér řady AVR AT90USBxxxy.

Hlavní vlastnosti mikrokontroléru AT90USB1287 [4]:

• Pracovní frekvence procesoru až 16Mhz.

• Rozsah napájecího napětí 2,7 – 5,5V.

• 128kB paměti FLASH pro uložení programu.

• 4kB paměti EEPROM pro uložení uživatelských dat.

• 8kB interní operační paměti SRAM.

• Rozhraní USB 2.0

◦ rychlosti Low Speed / Full Speed,

◦ endpoint 0 pro řídící přenosy o velikosti až 64B,

◦ 6 dalších endpointů o velikosti 64B (endpoint č. 1 až 256B),

◦ nezávislá paměť SRAM pro endpointy o velikosti 832B,

◦ role USB hostitel nebo USB zařízení s možností změny role za chodu (OTG).

• Může být napájen z USB sběrnice nebo z externího zdroje napětí.

Pro  vlastní  realizaci  projektu  byly  navrženy  a  vyrobeny  prototypové  desky 
s mikrokontrolérem  AT90USB1287  (Obrázek  7 a  Obrázek  8).  Prototypová  deska  je  osazena 
konektorem Mini USB pro připojení USB kabelu. Dále se na ní nacházejí 2 LED diody pro využití 
v aplikaci,  tlačítko RESET a HWB,  které  může  být  také  využito  uživatelskou aplikací.  Většina 
vývodů mikrokontroléru je přivedena na piny, které jsou rozmístěny tak, aby tato deska mohla být  
snadno zasunuta do nepájivého kontaktního pole.
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Obrázek 7: Prototypová deska.
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Obrázek 8: Schéma navržené prototypové desky.



 3.2 Software

Kapitola  obsahuje  postup,  jakým  způsobem  byla  provedena  implementace  softwarového 
vybavení.  Nejdříve  je  popsán  postup  implementace  aplikace  pro  mikrokontrolér  včetně  její 
kompilace  a  nahrání  do  paměti  MCU,  dále  se  práce  věnuje  postupu  při  vývoji  aplikace 
pro hostitelský  počítač  a  popisuje  jednotlivé  funkce  knihovny  LibUSB-1.0,  které  byly 
při implementaci použity. Obě aplikace jsou implementovány v programovacím jazyce C/C++.

Všechny použité nástroje a knihovny jsou volně dostupné s otevřeným zdrojovým kódem.

Při vývoji aplikací byl použit tento software:
TDM64-GCC (verze 20100816)  [6]– sada nástrojů pro vývoj aplikací  v jazyce C/C++  
obsahující 64 bit kompilátor, vychází z projektu MinGW (Minimalist GNU for Windows).
WinAVR  (verze 20100110) [5] – sada nástrojů pro vývoj aplikací pro mikrokontroléry AVR 
v jazyce C/C++ a assembleru.

Použité knihovny:
LibUSB-1.0 (sestavení pbr334) [7]
LUFA - Lightweight USB Framework for AVRs (verze 101122) [8]

 3.2.1 Aplikace pro mikrokontrolér

V následující kapitole jsou popsány požadavky na funkce mikrokontroléru a postup tvorby 
tohoto software včetně jeho nahrání do programové paměti mikrokontroléru.

 3.2.1.1 Požadavky na funkce zařízení

Pro otestování  výše uvedených způsobů komunikace,  je  zapotřebí,  aby aplikační  software  
mikrokontroléru splňoval následující požadavky:

Řídící přenosy:

• Na vyžádání odeslat hostiteli interní identifikátor zařízení.

• Zpracovat  požadavek na nastavení  nového identifikátoru zařízení  a  zapsat  jej  do paměti 
EEPROM.

Interrupt přenosy:

• Po stisknutí tlačítka odeslat informaci hostiteli prostřednictvím interrupt přenosu.

• Reagovat na zprávu zaslanou hostitelem prostřednictvím interrupt přenosu.

Bulk přenosy:

• Přijmout data přijatá prostřednictvím bulk přenosu a zapsat je do paměti RAM.

• Přečíst přijatá data z paměti RAM a odeslat je zpět hostiteli.
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Součástí zadání je i požadavek na identifikaci více shodných zařízení připojených k jedné 
USB sběrnici, to znamená více zařízení se shodným VID a PID. K tomuto účelu bude sloužit vlastní 
identifikátor  (adresa  zařízení),  který  bude  uložen  v  paměti  EEPROM  aby  byla  jeho  hodnota 
uchována i po odpojení mikrokontroléru od zdroje napájení. Jeho velikost je 1 bajt, což dostačuje 
pro rozlišení až 256 zařízení.

 3.2.1.2 Vývoj aplikace mikrokontroléru

Jak již bylo uvedeno, aplikace byla implementována v jazyce C/C++ za použití kompilátoru 
avr-gcc, který je součástí sady nástrojů WinAVR [5]. Jako vývojové prostředí se osvědčilo vývojové 
integrované prostředí Eclipse s nainstalovaným pluginem The AVR Eclipse Plugin [9].

Knihovna LUFA disponuje, kromě funkcí pro komunikaci přes USB sběrnici, také dalšími 
moduly, které obsahují funkce pro práci s perifériemi mikrokontroléru a externími komponentami 
jako jsou například tlačítka, led diody, senzory teploty a podobně. Tyto komponenty bývají součástí 
desek pro návrh obvodů s mikrokontrolérem Atmel řady AVR USB. Knihovna obsahuje definiční 
soubory  pro  řadu  nejrozšířenějších  vývojových  desek.  Pro  vlastní  obvod  je  potřeba  vytvořit 
ovladače.

Vývojová deska použita v tomto projektu obsahuje dvě LED diody, které mohou být využity 
v uživatelské aplikaci. Dále může být použito tlačítko HWB, jehož speciální funkce pro přechod 
do bootloaderu je vyhodnocena v okamžiku krátce po resetu mikrokontroléru. Za běhu uživatelské 
aplikace může být využito jako standardní digitální vstup. Aby bylo možné tyto periferie použít 
v aplikaci  ve  spolupráci  s  knihovnou  LUFA,  je  potřeba  pro  ně  vytvořit  ovladače  pro  použitou 
prototypovou desku.

 3.2.1.3 Ovladače pro vlastní prototypovou desku

Definice pro využití externích komponent, v našem případě se jedná o LED diody a tlačítko, 
se nachází v následujících souborech, které se nacházejí ve složce Board:

Buttons.h - definice tlačítek
LEDs.h - definice LED diod

V těchto souborech je definováno na které vstupně výstupní piny mikrokontroléru jsou tyto  
externí komponenty připojeny.

 3.2.1.4 Vytvoření USB deskriptorů

Z požadavků na funkce zařízení vyplývá, že toto zařízení musí obsahovat kromě výchozího 
řídícího endpointu, také dvojici interrupt endpointů a dvojici bulk endpointů. Tyto endpointy musí 
být  nadefinovány  v  konfiguračním  deskriptoru  zařízení.  Nejdříve  je  ovšem  potřeba  vytvořit 
deskriptor popisující samotné zařízení.
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Požadovaný obsah deskriptoru zařízení:
 Podporovaná specifikace USB: 2.0
 Třída zařízení: třída definovaná výrobcem
 Podtřída zařízení: nedefinovaná
 Protokol: nedefinovaný
 Velikost řídícího endpointu: 8 bajtů
 ID výrobce: 0x03EB11

 ID produktu: 0x1234
 Verze produktu: 1.0
 Název výrobce: „WWW.VSB.CZ“
 Název produktu: „libusb test“
 Počet možných konfigurací: 1

Po deskriptoru zařízení je potřeba definovat konfigurační deskriptor popisující detailně funkce 
a vlastnosti USB zařízení.

Požadovaný obsah konfiguračního deskriptoru:
Maximální spotřeba proudu: 100 mA
Jedno rozhraní se čtyřmi endpointy:

Endpoint č.1 – interrupt IN, velikost 16 bajtů
Endpoint č.2 – interrupt OUT, velikost 16 bajtů
Endpoint č.3 – bulk IN, velikost 64 bajtů
Endpoint č.4 – bulk OUT, velikost 64 bajtů

Velikostí endpointu se rozumí maximální velikost datového paketu přenášeného během jedné 
datové transakce. V tomto případě byl pro bulk přenosy zvolen paket o velikosti 64 bajtů, jelikož 
je to dle USB specifikace maximální možná velikost pro full speed zařízení. Pro dosažení nejvyšší  
možné  přenosové  rychlosti  je  potřeba  použít  maximální  možnou  velikost  datových  paketů. 
Endpointy je nutno číslovat postupně počínaje číslem 1.

USB  deskriptory  jsou  definovány  ve  zdrojových  souborech  descriptor.h a  descriptor.c. 
Hlavičkový  soubor  descriptor.h obsahuje  pouze  definice  čísel  jednotlivých  endpointů  a  jejich 
velikosti, dále nastavení struktury konfiguračního deskriptoru tak, aby odpovídal výše uvedenému 
požadavku na jeho obsah.

Samotné hodnoty těchto deskriptorů jsou obsaženy v souboru descriptor.c. Deskriptor zařízení 
je popsán pomocí struktury typu USB_Descriptor_Device_t (Tabulka 13).

11 Intentifikátor přidělený společnosti Atmel Corporation.
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Název položky Význam položky

Header Hlavička deskriptoru zařízení.

USBSpecification Verze specifikace USB podporovaná zařízením (USB 2.0).

Class Třída USB zařízení (0xff = třída definovaná výrobcem).

SubClass Podtřída třídy zařízení.

Protocol Použitý protokol. (0x00 = protokol definovaný výrobcem).

Endpoint0Size Velikost výchozího řídícího endpointu (v bytech).

VendorID Identifikátor výrobce zařízení.

ProductID Identifikátor produktu přidělený výrobcem zařízení.

ReleaseNumber Číslo vydání (verze) zařízení.

ManufacturerStrIndex Číslo řetězcového deskriptoru obsahující název výrobce.

ProductStrIndex Číslo řetězcového deskriptoru obsahující název produktu.

SerialNumStrIndex Číslo řetězcového deskriptoru obsahující sériové číslo produktu.

NumberOfConfigurations Počet možných konfigurací zařízení.

Tabulka 13: Popis datové struktury deskriptoru zařízení USB_Descriptor_Device_t.
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USB_Descriptor_Device_t PROGMEM DeviceDescriptor =
{

.Header                 = {.Size = 
sizeof(USB_Descriptor_Device_t), .Type = DTYPE_Device},

.USBSpecification       = VERSION_BCD(02.00),

.Class                  = 0xFF,

.SubClass               = 0x00,

.Protocol               = 0x00,

.Endpoint0Size          = FIXED_CONTROL_ENDPOINT_SIZE,

.VendorID               = 0x03EB,

.ProductID              = 0x1234,

.ReleaseNumber          = VERSION_BCD(01.00),

.ManufacturerStrIndex   = 0x01,

.ProductStrIndex        = 0x02,
#if (USE_INTERNAL_SERIAL != NO_DESCRIPTOR)

.SerialNumStrIndex      = USE_INTERNAL_SERIAL,
#else

.SerialNumStrIndex      = 0x03,
#endif

.NumberOfConfigurations = FIXED_NUM_CONFIGURATIONS
};

Text 1: Deskriptor zařízení popsán formou zdrojového kódu.



Struktura  konfiguračního  deskriptoru  je  uvedena  ve  zdrojovém  souboru  descriptor.h 
a je složena  z následujících  datových  typů:  USB_Descriptor_Configuration_Header_t 
(Tabulka 14), který je určen pro určení základních parametrů konfigurace, dále následuje definice 
rozhraní, určená pomocí datového typu USB_Descriptor_Interface_t (Tabulka 15) a následně 
jsou  uvedeny  vlastnosti  jednotlivých  endpointů,  které  obsahuje  toto  rozhraní  prostřednictvím 
struktury USB_Descriptor_Endpoint_t (Tabulka 16).

Název položky Význam položky

Header Hlavička deskriptoru konfigurace.

TotalConfigurationSize Celková velikost konfiguračního deskritptoru.

TotalInterfaces Počet rozhraní obsažených v této konfiguraci.

ConfigurationNumber Číslo konfigurace.

ConfigurationStrIndex Číslo řetězcového deskriptoru obsahující název konfigurace.

ConfigAttributes Atributy konfigurace (informace o napájení).

MaxPowerConsumption Maximální spotřeba proudu (jednotka 2mA).

Tabulka 14: Položky konfiguračního deskriptoru 
USB_Descriptor_Configuration_Header_t.

Název položky Význam položky

Header Hlavička deskriptoru rozhraní.

InterfaceNumber Číslo rozhraní.

AlternateSetting Číslo alternativní konfigurace.

TotalEndpoints Počet endpointů v tomto rozhraní.

Class Třída rozhraní.

SubClass Podtřída rozhraní.

Protocol Použitý protokol.

InterfaceStrIndex Číslo řetězcového deskriptoru obsahující název rozhraní.

Tabulka 15: Položky deskriptoru rozhraní  USB_Descriptor_Interface_t.
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Název položky Význam položky

Header Hlavička deskriptoru endpointu.

EndpointAddress Adresa endpointu (složená z čísla a směru komunikace).

Attributes Atributy endpointu (typ a použití).

EndpointSize Velikost endpointu (maximální velikost datového paketu).

PollingIntervalMS Frekvence dotazování na data (pouze pro interrupt IN endpointy).

Tabulka 16: Položky deskriptoru endpointu  USB_Descriptor_Endpoint_t.

Velikost vyhrazené paměti RAM pro vyrovnávací paměti endpointů v mikrokontroléru je 832 
bajtů,  proto  je  potřeba  při  návrhu  rozhraní  USB  zařízení  dodržet,  aby  součet  velikostí  všech 
koncových bodů, všech definovaných rozhraní, nepřesáhl celkovou kapacitu této paměti.

Na  konec  je  potřeba  nadefinovat  3  řetězcové  deskriptory,  na  něž  se  odkazuje  deskriptor  
zařízení. Tyto deskriptory obsahují ID jazyka, název výrobce a název produktu. Čtvrtý deskriptor 
obsahující sériové číslo zařízení je díky použití konstanty  USE_INTERNAL_SERIAL, jako indexu 
tohoto  deskriptoru  v  definici  deskriptoru  zařízení, vygenerován  automaticky a  obsahuje  interní 
unikátní sériové číslo mikrokontroléru. 

Zpracování požadavku na zaslání deskriptorů.
Během enumerace jsou postupně hostitelem vyžádány jednotlivé USB deskriptory. Proto musí 

být  aplikace  mikrokontroléru  schopna  tyto  požadavky  zpracovat  a  zaslat  hostiteli  požadované 
deskriptory. 

Jakmile  hostitel  zašle  požadavek  na  zaslání  deskriptoru,  je  tento  požadavek  zpracován 
nízkoúrovňovou  rutinou  knihovny  LUFA,  ta  pak  zavoláním  funkce 
CALLBACK_USB_GetDescriptor(), která musí být implementována v aplikaci mikrokontroléru, 
si  jej  vyžádá a zabezpečí jeho odeslání hostiteli.  Při volání této funkce, jsou ji  předány,  formou 
parametrů, informace o typu požadovaného deskriptoru a jeho index. Tato funkce by měla vrátit  
délku požadovaného deskriptoru a ukazatel na jeho umístění.

Inicializace endpointů.
Po  provedení  enumerace  obvykle  hostitel  zasílá  zařízení  požadavek  na  nastavení  určité 

konfigurace  (SET_CONFIGURATION).  V  tomto  okamžiku  je  potřeba  provést  inicializaci 
(konfiguraci) jednotlivých endpointů v zařízení, které jsou součástí nastavované konfigurace. Tento 
požadavek  je  zachycen  knihovnou  LUFA  a  následně  je  vyvolána  událost 
EVENT_USB_Device_ConfigurationChanged().

V kódu této  události  se  provádí  samotná  inicializace  koncových bodů  (Text  2).  Důležité 
je dodržet pořadí inicializace endpointů dle jejich čísel. To znamená, že nejdříve je potřeba provést 
inicializaci endpointu č. 1, poté endpointu č. 2 a tak dále.
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Konfigurace  endpointu  se  provádí  pomocí  funkce   Endpoint_ConfigureEndpoint(), 
které  se  předají  postupně  následující  parametry:  číslo  endpointu,  typ  endpointu,  směr,  velikost 
a informace  o  tom,  zda  bude  využívat  jeden  nebo  dva  paměťové  banky.  Pokud  nastane  chyba 
při konfiguraci  koncového bodu,  funkce  vrací  booleovskou hodnotu  false,  v  opačném případě 
vrací funkce hodnotu true.

Inicializace aplikace a hardware.
Aplikace  mikrokontroléru  je  spuštěna  po  resetu  zařízení.  Reset  je  proveden  po  připojení 

napájecího  napětí  (power-on  reset)  nebo  přivedením  logické  hodnoty  0  na  vstupní  pin 
mikrokontroléru s označením RESET. 

Po  spuštění  aplikace  je  potřeba  provést  inicializaci  hardware  a  periférií  mikrokontroléru. 
To znamená provést inicializaci vstupně výstupních portů mikrokontroléru, USB rozhraní a povolení 
přerušení.
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void EVENT_USB_Device_ConfigurationChanged(void) {

if (!Endpoint_ConfigureEndpoint(INT_IN_EPNUM, EP_TYPE_INTERRUPT,
ENDPOINT_DIR_IN, INT_EPSIZE, ENDPOINT_BANK_SINGLE)) {

panic(GREEN, BOTH);
}

if (!Endpoint_ConfigureEndpoint(INT_OUT_EPNUM, EP_TYPE_INTERRUPT,
ENDPOINT_DIR_OUT, INT_EPSIZE, ENDPOINT_BANK_SINGLE)) {

panic(GREEN, BOTH);
}

if (!Endpoint_ConfigureEndpoint(DATA_IN_EPNUM, EP_TYPE_BULK,
ENDPOINT_DIR_IN, DATA_EPSIZE , ENDPOINT_BANK_DOUBLE)) {

panic(GREEN, BOTH);
}

if (!Endpoint_ConfigureEndpoint(DATA_OUT_EPNUM, EP_TYPE_BULK,
ENDPOINT_DIR_OUT, DATA_EPSIZE, ENDPOINT_BANK_DOUBLE)) {

panic(GREEN, BOTH);
}

}

Text 2: Inicializace endpointů při změně konfigurace.

LEDs_Init(); // incializace LED diod
Buttons_Init(); // inicializace tlačítek
USB_Init(); // inicilizace USB
sei(); // povolení přerušení

Text 3: Inicializace hardware mikrokontroléru.



Inicializace USB rozhraní se provádí voláním funkce  USB_Init().  Tato funkce knihovny 
LUFA zabezpečí  inicializaci  a  spuštění  USB  rozhraní  mikrokontroléru.  Opakem  této  funkce 
je metoda  USB_ShutDown(), pomocí níž je možno deaktivovat USB rozhraní. Po jejím zavolání 
bude uvolněna paměť přidělená jednotlivých endpointům a nebude možné komunikovat po USB 
sběrnici až do okamžiku opětovné aktivace USB rozhraní zavoláním funkce USB_Init().

Jelikož jsou funkce USB kontroléru závislé na volání přerušení, je potřeba před zavoláním 
této funkce, nebo krátce po něm (do 500ms), globálně povolit přerušení mikrokontroléru zavoláním 
funkce sei().

Před použitím funkcí  pro komunikaci  po USB sběrnici,  je  potřeba ověřit,  zda je rozhraní  
připraveno a konfigurováno. Ke zjištění aktuálního stavu USB rozhraní mikrokontroléru je určena 
globální proměnná  USB_DeviceState, obsahující informaci o průběhu enumerace a inicializace, 
která může nabývat jedné z hodnot uvedených v (Tabulka 17).

Stav Popis

DEVICE_STATE_Unattached Zařízení není připojeno k hostiteli.

DEVICE_STATE_Powered Zařízení je připojeno k USB sběrnici, ale proces enumerace dosud 
neproběhl.

DEVICE_STATE_Default Tento stav znamená, že USB sběrnice zařízení byla resetována a 
zařízení vyčkává na zahájení enumerace.

DEVICE_STATE_Addressed Zařízení obdrželo adresu, ale doposud nebylo konfigurováno.

DEVICE_STATE_Configured Tento stav indikuje úspěšné dokončení enumerace a připravenost 
zařízení pro USB komunikaci.

DEVICE_STATE_Suspended Zařízení bylo pozastaveno (uspáno) hostitelem.

Tabulka 17: Seznam stavů USB zařízení.

 3.2.1.5 Odesílání a příjem dat po USB sběrnici

Přijaté  zprávy  na  řídící  endpoint  zařízení  jsou  zpracovány  nízkoúrovňovými  rutinami 
knihovny  LUFA.  Zde  jsou  obslouženy  všechny  USB  standardní  řídící  požadavky.  Pokud 
je hostitelem  odeslán  nestandardní  požadavek,  je  zavolána  událost 
EVENT_USB_Device_ControlRequest(), jejíž prostřednictvím je možné zachytit a zpracovat 
nestandardní – uživatelské požadavky. 
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Komunikace prostřednictvím výchozí řídící roury
Je-li vyvolána událost o přijetí  nestandardního požadavku na řídící endpoint,  je možno jej 

identifikovat  pomocí  globální  proměnné  USB_ControlRequest,  která  je  typu 
USB_Request_Header_t a obsahuje všechny položky obsažené v přijatém SETUP paketu. 

Zpracování řídícího požadavku.
Po  identifikaci  požadavku  je  potřeba  potvrdit  SETUP  paket  zavoláním  funkce 

Endpoint_ClearSETUP(),  která  odešle  hostiteli  potvrzovací  (handshake)  paket  s  informací 
o přijetí  SETUP paketu.  Poté,  pokud  požadavek  obsahuje  datovou  část,  je  třeba  přijmout  nebo 
odeslat  data  hostiteli  pomocí  některé  z funkcí  určených pro čtení  a  zápis  dat.  Knihovna LUFA 
obsahuje sadu funkcí umožňující zápis přijatých dat do paměti RAM, programové paměti FLASH 
nebo přímo do paměti EEPROM a funkce pro odeslání dat z těchto pamětí.

Kromě funkcí které slouží k přenosu dat (v podstatě se jedná o zápis nebo čtení z vyrovnávací 
paměti endpointu) po jednotlivých bajtech, disponuje tato knihovna také funkcemi umožňující čtení 
a zápis po blocích a to jak z paměti RAM, EEPROM tak z programové paměti FLASH. Pro blokový 
přenos dat pomocí výchozí řídící roury je určena skupina funkcí obsahující v názvu slovo "Control". 
Jedná se o šestici funkcí, jejichž funkčnost je shodná, liší se pouze typem paměti v níž jsou uložena 
odesílaná data a pořadím bajtů, a to buď LE – little endian nebo BE – big endian. Například funkce 
Endpoint_Write_Control_Stream_LE() slouží  k  odeslání  dat  uložených  v paměti  RAM 
v pořadí Little Endian a pro odeslání bloku dat z paměti EEPROM v pořadí Big Endian je potřeba 
použít funkci  Endpoint_Write_Control_EStream_BE(), kde písmeno E, před slovem stream, 
označuje typ zdrojové paměti dat EEPROM a BE na konci je zkratkou právě pro pořadí bytů Big 
Endian.

Analogicky knihovna  LUFA nabízí  pro  jiné  typy pamětí  a  pořadí  bajtů  například  funkce 
Endpoint_Write_Control_EStream_LE(),  Endpoint_Write_Control_PStream_BE(), 
Endpoint_Write_Control_Stream_BE().

Po  zapsání  dat  do  vyrovnávací  paměti  endpointu,  je  potřeba  zavolat  funkci 
Endpoint_ClearIN(). V případě, že během zápisu dat prostřednictvím některé z výše uvedených 
funkcí dojde k naplnění vyrovnávací paměti, bude tato funkce zavolána automaticky a data odeslána 
hostiteli.  Kód  v  ukázce  (Text  4)  zpracovává  trojici  nestandardních  požadavků.  První  slouží 
k odeslání  vlastního identifikátoru zařízení  hostiteli.  Je  přečten jeden bajt  z  paměti  EEPROM z 
adresy, na kterou ukazuje ukazatel  device_id a tento bajt  je odeslán hostiteli. Další požadavek 
slouží  naopak  k  zapsání  tohoto  identifikátoru  do  paměti  EEPROM.  Třetí  požadavek  slouží  k 
odeslání bloku dat z paměti RAM.
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void EVENT_USB_Device_ControlRequest(void) {
if (USB_ControlRequest.bRequest == REQ_GetId

&& USB_ControlRequest.bmRequestType == 
(REQDIR_DEVICETOHOST | REQTYPE_VENDOR | REQREC_INTERFACE)) {

Endpoint_ClearSETUP();
Endpoint_Write_Control_EStream_LE(&device_id, 1);
Endpoint_ClearOUT();

}

if (USB_ControlRequest.bRequest == REQ_SetId
&& USB_ControlRequest.bmRequestType == 

(REQDIR_HOSTTODEVICE | REQTYPE_VENDOR | REQREC_INTERFACE)) {
Endpoint_ClearSETUP();
Endpoint_Read_Control_EStream_LE(&device_id, 1);
Endpoint_ClearIN();

}

if (USB_ControlRequest.bRequest == REQ_GetSerial
&& USB_ControlRequest.bmRequestType == 

(REQDIR_DEVICETOHOST | REQTYPE_VENDOR | REQREC_INTERFACE)) {
Endpoint_ClearSETUP();
Endpoint_Write_Control_Stream_LE(buffer, BUFFER_SIZE);
Endpoint_ClearOUT();

}
}

Text 4: Zpracování nestandardního USB požadavku.



 3.2.1.6 Přenos dat prostřednictvím Bulk a Interrupt endpointů

Pro ovládání USB endpointů existuje v mikrokontroléru AT90USB sada registrů, které jsou 
společné pro všechny endpointy, proto je potřeba před jejich využitím provést výběr požadovaného 
endpointu  zápisem jeho  čísla  do  příslušných bitů  (EPNUM)  registru  UENUM.  K tomuto  účelu 
je v knihovně  LUFA určena  funkce  Endpoint_SelectEndpoint(),  jejíž  jediným parametrem 
je číslo endpointu se kterým chceme pracovat. Před započatím komunikace je potřeba ověřit, zda 
je zařízení připraveno komunikovat, to znamená, že  proměnná USB_DeviceState musí obsahovat 
hodnotu definovanou konstantou DEVICE_STATE_Configured. 

Odesílání dat směrem k hostiteli.
Po výběru endpointu je potřeba ověřit, zda je ve vyrovnávací paměti koncového bodu prostor 

pro zápis dat k odeslání. To se provede zavoláním funkce  Endpoint_IsReadWriteAllowed(), 
která  v  případě,  že  není  vyrovnávací  paměť  zaplněna,  vrací  hodnotu  true v  opačném případě 
false.  Pokud  je  ve  vyrovnávací  paměti  prostor  pro  odeslání  dat,  provede  se  do  ní  zápis 
prostřednictvím některé funkce k tomu určené.

Pro zápis dat primitivních datových typů jsou určeny následující funkce:
Endpoint_Write_Byte(),
Endpoint_Write_Word_LE, Endpoint_Write_Word_BE(),
Endpoint_Write_DWord_LE, Endpoint_Write_DWord_BE().

Periodickým voláním těchto funkcí se provádí zápis odesílaných dat do vyrovnávací paměti  
endpointu a před každým zápisem je potřeba ověřit, není-li vyrovnávací paměť zaplněna.

Vlastní  odeslání,  respektive  nastavení  příznaku,  že  data  jsou  připravena  k  odeslání  
po vyžádání hostitelem, je potřeba, stejně jako v případě řídících přenosů, provést voláním funkce  
Endpoint_ClearIN(). 
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Endpoint_SelectEndpoint(DATA_IN_EPNUM);

if (Endpoint_IsINReady())
{

while(Endpoint_IsReadWriteAllowed())
{

Endpoint_Write_Byte(buffer[r_buff_pos++]);
if (r_buff_pos & BUFFER_SIZE)

r_buff_pos = 0;
}
Endpoint_ClearIN();

}

Text 5: Odeslání dat prostřednictvím bulk přenosu.



Hromadné odesílání dat.
Podobně  jako pro  řídící  přenosy,  tak  i  pro  bulk  a  interrupt  přenosy existuje  sada  funkcí 

pro odeslání bloku dat prostřednictvím těchto rour.  Všechny tyto funkce mají  shodné parametry.  
Prvním parametrem je  ukazatel  na  počátek  odesílaných  dat,  dalším parametrem je  jejich  délka 
a třetím je odkaz na callback funkci,  která bude zavolána po úspěšném dokončení  odesílání  dat 
(tento parametr není dostupný, pokud je kompilátoru předána direktiva NO_STREAM_CALLBACKS). 
Pokud není zavolání callback funkce vyžadováno, předává se místo posledního parametru konstanta 
NO_STREAM_CALLBACK. Před jejich použitím je potřeba opět ověřit, zda není zaplněna vyrovnávací 
paměť. Tyto funkce se liší typem paměti, v níž jsou uložena data pro odeslání a pořadím odesílaných 
bajtů.

Při odesílání dat z programové FLASH paměti je podmínkou, aby tato data byla umístěna  
v horních 64kB.

Pokud  je  během  odesílání  dat  zaplněna  vyrovnávací  paměť,  jsou  automaticky  odeslána.  
Odeslání posledního paketu je potřeba potvrdit zavoláním funkce Endpoint_ClearIN().

Příjem dat od hostitele.
Po  výběru  endpointu  je  potřeba  ověřit,  zda  jsou  ve  vyrovnávací  paměti  data  přijatá 

od hostitele.  K tomu účelu slouží  funkce  Endpoint_IsOUTReceived(),  která  vrací  informaci, 
že byl  přijat  paket  OUT. Před samotným čtením dat  z vyrovnávací  paměti  endpointu je potřeba 
ověřit, že není prázdná voláním funkce Endpoint_IsReadWriteAllowed(). Poté je možno číst 
přijatá data uživatelskou aplikací pomocí některé z funkcí pro příjem dat primitivních typů nebo 
pro blokové  čtení.  Nakonec  po  přečtení  všech  dat,  je  potřeba  zavolat  funkci 
Endpoint_ClearOUT(),  která  slouží  k  odeslání  potvrzovacího  handshake  paketu  hostiteli 
s informací, že data byla úspěšně přijata.

Pro čtení  dat  jednoduchých datových typů,  jako jsou bajt,  slovo a dvojslovo,  jsou určeny 
následující funkce:

Endpoint_Read_Byte(),
Endpoint_Read_Word_LE, Endpoint_Read_Word_BE(),
Endpoint_Read_DWord_LE, Endpoint_Read_DWord_BE().
Tyto  funkce  se  nejčastěji  používají  ve  smyčce  a  jsou  podmíněny  pravdivou  návratovou 

hodnotou funkce Endpoint_IsReadWriteAllowed().
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Endpoint_SelectEndpoint(INT_IN_EPNUM);
if (state == challenged &&  Endpoint_IsReadWriteAllowed()) {

Endpoint_Write_Stream_LE(buffer, INT_EPSIZE,NO_STREAM_CALLBACK);
Endpoint_ClearIN();
state = init;

}

Text 6: Odeslání bloku dat prostřednictvím bulk přenosu.



Hromadný příjem dat.
Podobně jako pro odesílání dat, disponuje knihovna LUFA také sadou funkcí pro hromadný 

příjem dat. Jednotlivé funkce se mezi sebou liší opět podle typu cílové paměti a pořadí přijímaných 
bajtů.  Stejně jako  u  čtení  dat  po  bajtech,  slovech nebo dvojslovech,  je  potřeba  před blokovým 
příjmem ověřit, zda jsou data ve vyrovnávací paměti endpointu k dispozici a po ukončení potvrdit 
příjem dat voláním funkce Endpoint_ClearOUT().
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Endpoint_SelectEndpoint(INT_OUT_EPNUM);
if (Endpoint_IsOUTReceived())
{

while (Endpoint_IsReadWriteAllowed())
{
   Endpoint_Read_Stream_LE(buffer, INT_EPSIZE, NO_STREAM_CALLBACK);
}

}

Text 8: Hromadný příjem dat.

Endpoint_SelectEndpoint(DATA_OUT_EPNUM);

if (Endpoint_IsOUTReceived())
{

while(Endpoint_IsReadWriteAllowed())
{

buffer[w_buff_pos++]=Endpoint_Read_Byte();
if (w_buff_pos & BUFFER_SIZE)

w_buff_pos = 0;
}
Endpoint_ClearOUT();

}

Text 7: Příjem dat po jednotlivých bajtech.



 3.2.1.7 Zpracování událostí

V předchozím textu byl  představen způsob zpracování  nestandardních požadavků pomocí 
události  EVENT_USB_ControlRequest a způsob zpracování požadavku na změnu konfigurace 
událostí   EVENT_USB_Device_ConfigurationChanged.  Knihovna  LUFA obsahuje  modul, 
který je určen právě pro zpracování  událostí  týkajících se USB sběrnice.  Tento modul obsahuje 
makra  a  funkce  pro  zpracování  událostí. Kromě  výše  zmíněné  dvojice  událostí,  generují 
nízkoúrovňové  funkce  knihovny  LUFA řadu  dalších  událostí,  které  informují  o  dění  na  USB 
sběrnici. V aplikaci je možné tyto události zachytit implementací příslušné funkce (Tabulka 18).

Metoda pro zpracování události Popis

EVENT_USB_Device_Connect() Událost  je  vyvolána  v  okamžiku,  kdy  je 
zařízení připojeno k USB sběrnici.

EVENT_USB_Device_Disconnect() Zařízení bylo odpojeno od USB sběrnice.

EVENT_USB_ControlRequest() Byl  přijat  požadavek  na  řídící  endpoint, 
který nebyl zpracován nízkoúrovňovou částí 
knihovny (nestandardní požadavek).

EVENT_USB_Device_ConfigurationChanged() Hostitel  zaslal  požadavek  na  změnu 
konfigurace.

EVENT_USBuspend_Device_Suspend() Hostitel  odeslal  požadavek  na  pozastavení 
(uspání zařízení).

EVENT_USB_Device_WakeUp() Zařízení bylo probuzeno z režimu spánku na 
základě požadavku hostitele.

EVENT_USB_Device_Reset() Byl proveden reset USB rozhraní.

EVENT_USB_Device_StartOfFrame() Tato událost je vyvolána v okamžiku přijetí 
paketu SOF – start of frame.

Tabulka 18: Seznam událostí generovaných knihovnou LUFA.
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 3.2.1.8 Kompilace aplikace

Nejdříve  je  potřeba  připravit  soubor  makefile pro  kompilaci  a  sestavení  aplikace 
mikrokontroléru.  Nejjednodušší  způsob  je  upravit  existující  soubor  z  některého  ze  vzorových 
aplikací, které jsou součástí standardní distribuce frameworku LUFA.

V  tomto  souboru  je  potřeba  upravit  několik  základních  direktiv  týkajících  se  cílového 
mikrokontroléru a konfiguračních parametrů frameworku LUFA. Po provedení požadovaných úprav 
je možné spustit kompilaci aplikace zadáním příkazu make v příkazové řádce.

Produktem kompilace je soubor s programem ve strojovém kódu ve formátu ihex.
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#nastavení mikrokontroléru pro který bude kompilováno
MCU = at90usb1287

#nastavení frekvence procesoru, v našem případě je to 16Mhz
F_CPU = 16000000

#přidáme položku s frekvencí krystalu
F_CLOCK = $(F_CPU)

#kromě hlavního souboru aplikace, je potřeba zkompilovat zdrojový soubor s 
#definicí deskriptorů a základní knihovny frameworku LUFA
TARGET = main.c
SRC = $(TARGET).c descriptor.c $(LUFA_USB_SRC)

#nastavení cesty k frameworku LUFA
LUFA_PATH = ../../lib/LUFA101122 
BOARD = USER  #nastavení typu cílového hardware

LUFA_OPTS  = -D USB_DEVICE_ONLY
LUFA_OPTS += -D FIXED_CONTROL_ENDPOINT_SIZE=8
LUFA_OPTS += -D FIXED_NUM_CONFIGURATIONS=1
LUFA_OPTS += -D USE_FLASH_DESCRIPTORS
LUFA_OPTS += -D USE_STATIC_OPTIONS="(USB_DEVICE_OPT_FULLSPEED | 
USB_OPT_REG_ENABLED | USB_OPT_AUTO_PLL)"
include $(LUFA_PATH)/LUFA/makefile

CDEFS  = -DF_CPU=$(F_CPU)UL
CDEFS += -DF_CLOCK=$(F_CLOCK)UL
CDEFS += -DBOARD=BOARD_$(BOARD)
CDEFS += $(LUFA_OPTS)

EXTRAINCDIRS = $(LUFA_PATH)/

Text 9: Úpravy provedené v souboru makefile.



 3.2.1.9 Naprogramování mikrokontroléru

Pro programování (nahrávání aplikace do programové paměti) mikrokontrolérů AVR existuje 
populární aplikace AVRDude [10], která je součástí sady nástrojů WinAVR. Tato aplikace neobsahuje 
grafické rozhraní  a  používá  se  pouze z  příkazového řádku.  Právě proto,  je  možné  jeho použití  
začlenit do souboru makefile.

AVRDude bohužel nepodporuje DFU bootloader, který je v mikrokontrolérech obsažen. Proto 
bylo  rozhodnuto  o  jeho  nahrazení  jiným  bootloaderem.  Byl  zvolen  CDC  bootloader,  který 
je součástí knihovny LUFA. Tento bootloader emuluje programátor AVR109, který je podporován 
aplikací AVRDude. Pro nahrání nového bootloaderu do paměti mikrokontroléru bylo potřeba použít 
externí hardwarový programátor. V tomto případě se jednalo o USBAsp programátor.

Před samotným nahráním aplikačního kódu do paměti mikrokontroléru, je potřeba aktivovat 
bootloader pomocí tlačítka HWB a současně provést externí reset pomocí tlačítka RESET. Pokud 
je bootloader aktivován poprvé, operační systém vyzve uživatele k instalaci ovladače. Tento ovladač 
je  součástí  knihovny LUFA a nachází  se  v podadresáři  Bootloaders\CDC\.  Po úspěšné instalaci 
ovladače,  se  zařízení  objeví  ve  správci  zařízení  v  sekci  Porty  (COM  a  LPT)  pod  názvem 
Communications Port  (COMx)(Obrázek 9).COMx je označení  COM portu,  které bylo přiřazeno 
operačním systémem.
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Obrázek 9: Zobrazení ve správci zařízení.



Pro zjednodušení nahrávání binárního kódu aplikace do mikrokontroléru je potřeba upravit  
následovně soubor makefile:

Poté je možné provést nahrání aplikace do mikrokontroléru zadáním příkazu make program 
v příkazové řádce.

Po nahrání aplikace do mikrokontroléru,  pro spuštění aplikačního kódu je potřeba provést 
jeho reset. Po spuštění programu operační systém ohlásí, že bylo nalezeno nové zařízení a vyzve 
k instalaci ovladače. Postup vytvoření ovladače a jeho instalace je popsán v následující kapitole.
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AVRDUDE_PROGRAMMER = avr109 # CDC bootloader emuluje programátor avr109
AVRDUDE_PORT = com5 #com port, který byl přiřazen operačním systémem

Text 10: Nastavení parametrů AVRDude v souboru makefile.



 3.2.2 Aplikace pro hostitelský počítač

I  přes  její  nedostatky  bylo  rozhodnuto  o  použití  knihovny LibUSB  verze  1.0,  jelikož 
se předpokládá, že bude brzy uvolněna stabilní verze s podporou ovladače libusbK.sys, která bude 
vhodná pro produkční nasazení.

 3.2.2.1 Příprava ovladače zařízení

V operačních systémech Windows musí být pro každé USB zařízení zaveden v jádře příslušný 
ovladač. Pro většinu USB zařízení existuje výrobcem dodaný speciální ovladač.  Pokud se jedná 
o zařízení,  které  implementuje  některou třídu definovanou standardem USB, bývá tento ovladač  
součástí  operačního  systému.  Jedná-li  se  o  specifické  zařízení,  bývá  ovladač  dodán  výrobcem 
zařízení. V případě, že není k dispozici ovladač pro konkrétní zařízení, je možné pro komunikaci 
s ním,  využít  univerzální  ovladač  vytvořený  společností  Microsoft  s  názvem  Windows  USB 
(WinUSB)[11].

 3.2.2.2 WinUSB

WinUSB  není  pouze  ovladač,  ale  obsahuje  také  dynamickou  knihovnu,  umožňující 
přistupovat k zařízení prostřednictvím ovladače winusb.sys.

WinUSB je  podporován ve všech operačních systémech Windows,  počínaje  Windows XP 
včetně jejich 64bit variant kromě těchto výjimek:

• Windows 2003 (32 i 64bit)

• Windows XP 64bit

Tento  ovladač  je  možné  stáhnout  na  stránkách  věnovaných  podpoře  operačních  systémů 
Windows pro knihovnu LibUSB-1.0 [7].

Jelikož operační systém vybírá vhodný ovladač USB zařízení podle jeho Vendor ID a Product 
ID, je potřeba tento ovladač přizpůsobit pro toto konkrétní zařízení.

Přizpůsobení ovladače se provede úpravami v souboru libusb_device.inf (Text 11). Konkrétně 
se jedná o následující čtyři položky:

DeviceName – zde se zadá název zařízení tak, jak se bude zobrazovat ve správci zařízení 
systému Windows.

VendorID – ID výrobce zařízení
ProductID – ID produktu
DeviceGUID –  musí  být  unikátní  pro  každý  vytvořený  INF  soubor,  je  možné  jej 

vygenerovat na stránce určené k tomuto účelu [12].
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Po úspěšné instalaci ovladače, se zařízení objeví ve správci zařízení pod zadaným názvem 
v kategorii libusb (WinUSB) devices.

 3.2.2.3 Použití knihovny LibUSB-1.0

Tato kapitola se zaobírá  popisem postupu při  vývoji  aplikace hostitelského počítače.  Jsou 
v ní popsány jednotlivé použité funkce knihovny LibUSB.

Detailní popis všech funkcí této knihovny je možné nalézt v dokumentaci API LibUSB [13].

 3.2.2.4 Inicializace knihovny

Před použitím funkcí knihovny LibUSB je potřeba provést její inicializaci voláním funkce 
libusb_init(). Této funkci je možné volitelně předat jako parametr ukazatel na kontext. Kontext 
je  typu  libusb_context a  umožňuje  vícenásobné  využití  této  knihovny  v  jedné  aplikaci. 
Například, pokud aplikace obsahuje dva nezávislé moduly, může každý z nich využívat knihovnu 
LibUSB aniž by se navzájem ovlivňovaly. V případě, že nechceme využít tuto vlastnost, uvedeme 
místo tohoto ukazatele hodnotu NULL.

Po  inicializaci  je  možné  pomocí  funkce  libusb_set_debug() nastavit  úroveň  výpisu 
ladících  informací,  kde  můžeme  zadat  úroveň  od  0  do  3.  Výchozí  úroveň  je  0,  což  znamená, 
že nebudou vypisovány žádné ladící informace.

Před  ukončením  aplikace  by  měla  být  zavolána  funkce  libusb_exit(),  která  zajistí 
ukončení spojení se zařízením a provede uvolnění zdrojů. Většina funkcí knihovny LibUSB vrací  
výsledek operace ve formě chybového kódu. V případě, že je návratová hodnota rovna konstantě 
LIBUSB_SUCCESS, operace proběhla v pořádku. Pokud funkce vrátí zápornou hodnotu, je možné 
textový  popis  chyby  zjistit  pomocí  funkce  libusb_strerror(),  již  se  předá  jako  parametr 
návratová hodnota volané funkce, která vrátila chybový kód. 
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DeviceName = "USB Test"
VendorID = "VID_03EB"
ProductID = "PID_1234"
DeviceGUID = "{D5C97936-19E7-44DA-8458-CB67173E3975}"

Text 11: Úpravy provedené v souboru libusb_device.inf.

r = libusb_init(NULL);
if (r != LIBUSB_SUCCESS) {

fprintf(stderr, "chyba při inciliazaci libusb: %d - %s\n", r,
libusb_strerror(r));

return r;
   }

libusb_set_debug(NULL, 3);

Text 12: Inicializace knihovny LibUSB.



 3.2.2.5 Navázání spojení se zařízením

Před navázáním spojení  se  zařízením je  potřeba požadované zařízení  na sběrnici  „nalézt“ 
metodou procházení USB sběrnice.

V aplikaci  byla  použita  varianta  procházet  všechna  zařízení,  jejichž  seznam vrací  funkce 
libusb_get_device_list() a  u  každé  položky  je  načten  deskriptor  zařízení.  Poté  jsou 
porovnány hodnoty VendorID a ProductID  obsažené v tomto deskriptoru a pokud jsou tyto hodnoty 
shodné s hodnotami zařízení,  se kterým chceme komunikovat,  je navázáno spojení se zařízením 
pomocí funkce libusb_open(). Po ukončení práce se seznamem zařízení, je potřeba provést jeho 
uvolnění z paměti pomocí volání funkce libusb_free_device_list().

Níže  uvedená  funkce  (Text  13)  vrací  počet  nalezených  zařízení  a  seznam  ukazatelů 
na reference (handle) zařízení, které mají požadované VID a PID.

Další možnost je využít funkci  libusb_open_device_with_vid_pid() , které předáme 
jako parametry VID a PID zařízení,  se  kterým chceme komunikovat.  Pokud bude toto zařízení 
nalezeno, funkce vrátí ukazatel na jeho referenci (handle), v opačném případě funkce vrací  NULL. 
Tuto funkci není možné využít, jestliže se na USB sběrnici nachází více zařízení se shodným VID 
a PID a chceme-li pracovat se všemi, nebo vybrat jedno z nich pomocí další identifikace, jelikož tato 
funkce vrátí referenci na první zařízení, které má shodné VID a PID, jaké byly předány této funkci, 
a na které při procházení všech zařízení na USB sběrnici narazí.
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int find_devices(uint16_t vendor, uint16_t product, libusb_device_handle** 
handles) {

libusb_device **devs;
libusb_device *dev;
ssize_t cnt;

cnt = libusb_get_device_list(NULL, &devs);
if (cnt < 0)

return 0;
int i = 0, j = 0;
while ((dev = devs[i++]) != NULL) {

struct libusb_device_descriptor desc;
int r = libusb_get_device_descriptor(dev, &desc);
if (r < 0) {

fprintf(stderr, "chyba při získávání deskriptoru 
zařízení %d \n",r);

return 0;
}
if (desc.idVendor == vendor && desc.idProduct == product) {

r = libusb_open(dev, &handles[j]);
if (r < 0) {

fprintf(stderr, "chyba při otevíraní zařízení 
%d \n", r);

} else
j++;

}
}

libusb_free_device_list(&devs, 1);
return j;

}

Text 13: Funkce pro nalezení USB zařízení podle VID a PID.



 3.2.2.6 Přenos dat

Aby bylo  možné  použít  přenosy  prostřednictvím  jiné  než  řídící  roury,  je  potřeba  zvolit  
požadovanou konfiguraci a následně rozhraní zařízení, které obsahuje vybraná konfigurace.

K  tomuto  účelu  jsou  určeny  funkce  libusb_set_configuration() 
a libusb_claim_interface(). Číslo konfigurace a rozhraní musí korespondovat s hodnotami 
uvedenými v konfiguračním deskriptoru zařízení.

Synchronní přenosy
V  modulu  knihovny  LibUSB  nazvaném  „synchronní  přenosy“  se  nachází  sada  funkcí 

určených  pro  komunikaci  s USB  zařízením blokujícím  způsobem.  To  znamená,  že  vykonávání 
programu je pozastaveno až do okamžiku dokončení přenosu nebo do vypršení časového limitu.

V následujícím příkladě (Text 15) je realizován řídící přenos, který slouží k přečtení vlastního 
identifikátoru zařízení.
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uint8_t getDeviceId(libusb_device_handle* handle)
{

uint8_t id;
libusb_control_transfer(handle, LIBUSB_REQUEST_TYPE_VENDOR | 

LIBUSB_RECIPIENT_INTERFACE | LIBUSB_ENDPOINT_IN, REQ_GetId, 0, 0, &id, 
1, 5000);

return id;
}

Text 15: Ukázka komunikace pomocí řídící roury.

r = libusb_set_configuration(handle, 1); //nastavení konfigurace č. 1
if (r != LIBUSB_SUCCESS)
{
    fprintf(stderr, "chyba při výběru konfigurace: %d\n", r);
}

r = libusb_claim_interface(handle, 0); //výběr rozhraní č. 0
if (r != LIBUSB_SUCCESS)
{
    fprintf(stderr, "chyba při výběru rozhraní: %d\n", r);
}

Text 14: Nastavení konfigurace a výběr rozhraní zařízení.



Pro  odesílání  i  příjem  dat  prostřednictvím  bulk  roury  je  určena  funkce 
libusb_bulk_transfer().  Směr  přenosu  dat  je  určen  nejvyšším  bitem  v  čísle  endpointu. 
V uvedených  příkladech  (Text  16 a  Text  17)  je  směr  přenosu  nastaven  pomocí  konstant 
LIBUSB_ENDPOINT_OUT a  LIBUSB_ENDPOINT_IN.

Analogicky  je  možné  komunikovat  prostřednictvím  interrupt  přenosů  pomocí  funkce 
libusb_interrupt_transfer().

Asynchronní přenosy
Asynchronní  operace jsou více komplikované než synchronní,  ale přinášejí  více možností 

a větší výkon. Operace asynchronních přenosů, na rozdíl od synchronních, nečekají na dokončení  
přenosu, ale o jeho dokončení informují zavoláním callback funkce, která je předána jako parametr 
při inicializaci tohoto přenosu.

Největší využití asynchronních přenosů je v interrupt přenosech směrem k hostiteli (IN), kdy 
je  potřeba,  aby  byla  aplikace  neprodleně  informována  o  nastalé  události  v  zařízení.  Knihovna 
LibUSB pro asynchronní přenosy obsahuje datovou strukturu libusb_transfer, která je společná 
pro všechny typy přenosů.

Celý  proces  asynchronního  přenosu  se  z  programátorského  hlediska  skládá  z  pěti  
následujících kroků:

1. alokace
2. naplnění
3. potvrzení
4. zpracování
5. uvolnění zdrojů
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stat = libusb_bulk_transfer(handle, LIBUSB_ENDPOINT_OUT | EP_DATA_OUT, 
buffer, block_size, &len, TIMEOUT);
if(stat != LIBUSB_SUCCESS)
{

printf("chyba při zápisu dat: %d\n", stat);
continue;

}

Text 16: Odeslání dat prostřednictvím bulk roury

stat = libusb_bulk_transfer(handle, LIBUSB_ENDPOINT_IN | EP_DATA_IN, 
buffer, block_size, &len,  TIMEOUT);
if(stat != LIBUSB_SUCCESS)
{

printf("chyba při čtení dat: %d \n", stat);
continue;

}

Text 17: Příjem dat prostřednictvím bulk roury.



Alokace slouží  k  vytvoření  prázdné  instance  datové  struktury  libusb_transfer 
a vyhrazení  pro  ní  místa  v  paměti.  Tato  datová  struktura  obsahuje  všechny potřebné  informace 
o přenosu, jako například výsledek přenosu, množství přenesených dat a jiné. Alokace se provede  
voláním  funkce  libusb_alloc_transfer(),  která  obsahuje  jediný  parametr  iso_packet, 
pomocí  kterého  se  předává  počet  paketů  pro  izochronní  přenos,  pro  jejichž  deskriptory 
se má alokovat  prostor  v  paměti.  Pro ostatní  typy přenosů se  hodnota  tohoto  parametru  nastaví 
na nulu.

Dalším krokem je  naplnění. V tomto kroku, se instance struktury vytvořené v předchozím 
kroku naplní veškerými informacemi o přenosu: typ zprávy, její velikost, směr komunikace, odkaz 
na callback funkci a časový limit. Naplnění parametrů je možné provést přímo nastavením hodnot 
příslušných položek datové struktury libusb_transfer nebo s využitím některé z následujících 
pomocných funkcí: libusb_fill_control_transfer(), libusb_fill_bulk_transfer() 
nebo libusb_fill_interrupt_transfer().

Dále následuje  potvrzení  přenosu zavoláním funkce  libusb_submit_transfer().  Tato 
funkce zajistí spuštění přenosu na pozadí aplikace. 

Ihned po zahájení přenosu, může nastat jedna z následujících situací:
• Přenos byl dokončen (data byla přenesena).
• Vypršel časový limit přenosu.
• Při přenosu nastala chyba.
• Došlo k přetečení (zařízení zaslalo více dat, než bylo očekáváno).
• Přenos byl zrušen.

V každém z výše uvedených případů je volána callback funkce, na níž byl odkaz nastaven 
v okamžiku naplnění přenosu. Této funkci je předán jako parametr struktura  libusb_transfer 
s informacemi  o  přenosu,  která  kromě  položek  zadaných  v  okamžiku  naplnění  obsahuje  také 
informace o výsledku přenosu a množství přenesených dat.

Tento  koncept  umožňuje  použít  jedinou  callback  funkci  pro  více  alokovaných  přenosů 
a v jejím těle, na základě hodnot předaného parametru typu libusb_transfer, vyhodnotit, který 
přenos ji vyvolal.
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struct libusb_transfer *transfer = libusb_alloc_transfer(0);
libusb_fill_interrupt_transfer(transfer, handle, LIBUSB_ENDPOINT_IN | 0x1, 
intdata,sizeof(intdata), (libusb_transfer_cb_fn)callBack, &transferred, 
5000);
r = libusb_submit_transfer(transfer);
if (r < 0) {

printf("chyba při potvrzení přenosu %d\n",r);
}

Text 18: Inicializace asynchronního přenosu.



Často  se  přenosy  využívají  opakovaně.  Není  potřeba  před  každým přenosem opakovaně 
provádět  celý  proces  inicializace  ,  ale  je  možné,  již  definovaný  přenos  znovu  potvrdit  funkcí 
libusb_submit_transfer()  jako  například  ve  funkci  callBack() (Text  19).  Probíhající 
přenos může být zrušen pomocí funkce libusb_cancel_transfer().

Jelikož knihovna LibUSB nevytváří vlákna pro zpracování událostí, je potřeba pro správnou 
funkci  asynchronního  rozhraní  zajistit  v  aplikaci  periodické  volání  operace 
libusb_handle_events() buď v hlavní smyčce aplikace nebo v samostatném vlákně.

 3.2.2.7  Kompilace aplikace

Kompilace aplikace byla provedena za použití  kompilátoru MinGW64, kterému je potřeba 
předat  informace,  kde  se  nachází  hlavičkové  soubory  knihovny  LibUSB,  dále  kde  se  nachází 
dynamické knihovny LibUSB a nakonec informaci, že má při sestavování aplikace použít knihovnu 
LibUSB parametrem -llibusb-1.0.
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libusb_transfer_cb_fn callBack(struct libusb_transfer *transfer) {

switch (transfer->status)
{

case LIBUSB_TRANSFER_COMPLETED:
printf("přenos byl dokončen \n");

break;

case LIBUSB_TRANSFER_TIMED_OUT:
printf("vypršel časový limit přenosu \n");

break;

case LIBUSB_TRANSFER_ERROR:
printf("chyba při přenosu \n");

break;

case LIBUSB_TRANSFER_OVERFLOW:
printf("přetečení přenosu \n");

break;

case LIBUSB_TRANSFER_CANCELLED:
printf("přenos byl stornován \n");

break;
}

if (transfer->status != LIBUSB_TRANSFER_CANCELLED)
libusb_submit_transfer(transfer);

}

Text 19: Callback metoda pro vyhodnocení asynchronních přenosů.



 3.2.3 Testování stability přenosu

Do mikrokontroléru je odeslán požadavek na přepnutí do režimu čtení dat, poté se odešle blok 
náhodně vygenerovaných dat o velikosti 2048 bajtů (velikost vyhrazeného bufferu v paměti RAM 
mikrokontroléru), ten je zapíše do vyhrazeného prostoru v paměti RAM. Následně hostitel odešle  
požadavek  na  přepnutí  do  režimu  odesílání  dat  a  přečte  obsah  této  vyrovnávací  paměti 
mikrokontroléru. Aplikace provede porovnání odeslaných dat s přijatými. Tento proces je nepřetržitě 
opakován tisíckrát.

Celkem tedy bylo odesláno a přijato 2MB dat.  Všechny odeslaná data byla shodná s daty 
přijatými.  Je  tedy možné  prohlásit,  že  přenos dat  mezi  hostitelem a mikrokontrolérem je  velmi 
spolehlivý a nedochází během něho ke ztrátě dat.

 3.2.4 Testování přenosové rychlosti

Testování  přenosové rychlosti  bylo  provedeno pro  různé  velikosti  bloku přenášených dat. 
Během každého přenosu bylo vždy přeneseno stejné množství dat, ale byly použity různé velikosti 
přenášených bloků od 64B do 512kB. Zvlášť byla testována rychlost čtení dat z mikrokontroléru 
a zápisu dat do mikrokontroléru. Dle naměřených údajů (Tabulka 19) má velikost bloku výrazný vliv 
na výslednou přenosovou rychlost. 

Maximální  teoretická  přenosová  rychlost  sběrnice  USB ve  full  speed  režimu (12  Mbit/s) 
je 1,5MB/s. Část této kapacity je ovšem spotřebována řežijí  přenosu jako jsou například SETUP 
transakce, TOKEN a HANDSHAKE pakety.

Každá transakce může započít 1000 krát za vteřinu v režimu full speed. Při velikosti bloku  
64B je tedy teoretická přenosová rychlost maximálně 64kB/s. Při testování přenosové rychlosti bylo 
ale naměřeno 225,42 kB/s. Jedním z možných vysvětlení je, že ovladač WinUSB spojí více kratších 
bloků, které jsou odesílány do zařízení během jednoho časového rámce, do jednoho většího bloku, 
který je do zařízení odeslán najednou.

Z měření přenosové rychlosti vyplývá, že nejvyšší přenosové rychlosti je možné dosáhnout 
při použití  velikosti  bloku 32kB a více.  V reálné aplikaci  se  může výsledná přenosová rychlost  
výrazně  lišit  v závislosti  na  náročnosti  algoritmu  pro  přípravu  dat  odesílaných  hostiteli  nebo 
zpracování dat přijatých od hostitele.
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Velikost bloku dat (bajtů) Rychlost čtení (kB/s) Rychlost zápisu (kB/s)

64 225,42 221,31

128 331,89 329,44

256 496,54 489,58

512 718,36 676,85

1 024 840,43 800,34

2 048 919,28 854,13

4 096 990,5 917,67

8 192 1018,4 944,54

16 384 1035,5 950,11

32 768 1050,54 982,61

65 536 1051,6 969,43

131 072 1048,17 988,38

262 144 1072,12 967,57

524 288 1044,77 980,63

Tabulka 19: Naměřené přenosové rychlosti pro různé velikosti bloků dat.
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 4 Závěr
Mikrokontroléry Atmel  AVR disponují  širokou škálou  periférií  jako  jsou  digitální  vstupy 

a výstupy, analogové vstupy, čítače, časovače, rozhraní pro komunikaci po sběrnici I 2C a podobně. 
Což  je  předurčuje  k  širokému  využití.  Rozhraní  USB  dále  zvyšuje  možnosti  využití  těchto 
mikrokontrolérů jako zařízení pro zpracování signálů, fyzikálních veličin, dataloggery nebo ovládání 
elektronických  zařízení  z osobního  počítače.  Další  uplatnění  může  být  například  v  oblasti 
jednoduché průmyslové a domácí automatizace.

I přes skutečnost, že aktuální verze knihovny LibUSB-1.0 pro operační systémy Microsoft  
Windows  je označena jako experimentální a nedoporučuje se pro produkční nasazení, nevyskytly 
se při běhu aplikace žádné chyby a přenos dat  byl  naprosto stabilní  bez jediného výpadku nebo 
ztráty informací.

Byly  úspěšně  otestovány všechny dostupné  způsoby přenosu,  kromě  izochronního,  kvůli 
omezením použité  knihovny LibUSB.  Tato  skutečnost  není  velkou  závadou,  jelikož  tento  druh 
přenosu nemá v aplikacích mikrokontrolérů vysoké uplatnění. Výsledek práce prokázal použitelnost 
této knihovny pro komunikaci s mikropočítačem.

Při testování přenosové rychlosti bylo dosaženo téměř 1MB/s, což dostatečně splní požadavky 
většiny aplikací. Při srovnání s maximální přenosovou rychlostí sériové linky, je tato rychlost více 
než 70 krát vyšší.

Poznatky získané při psaní této diplomové práce je možné zužitkovat při realizaci projektu 
s mikrokontrolérem,  který  již  bude  mít  konkrétní  praktické  využití.  Práce  by mohla  pokračovat 
v oblasti zkoumání možnosti využití knihovny LibUSB pro komunikaci s jiným mikrokontrolérem 
než Atmel  AVR, například s  některým z mikropočítačů firmy Microchip Technology Inc.,  nebo 
po vydání nové verze této knihovny pro operační systém Microsoft Windows otestovat izochronní  
přenos dat.
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